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Kernconcept Tijd en Ruimte
Maandag 10 februari sloten wij kernconcept Tijd en Ruimte af. De kinderen van
unit 1 gaven een fantastische rondleiding
door hun dino-museum. Unit 2 heeft een
voorstelling gegeven voor alle ouders over
oude ambachten. De kinderen van unit 3
en 4 hebben hun ouders, opa’s en oma’s
een rondleiding gegeven door het museum ‘tussen kunst en klinkers’. Het was in
elke unit een geslaagde afsluiting van wederom een leerzame periode.
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Kernconcept Golven
En dinsdag 11 februari openden wij meteen kernconcept Golven. Op een podium in de hal stonden 2
artiesten. Een pianist en een zanger. Samen lieten zij
ons horen wat geluidsgolven doen. Het zorgde in
ieder geval voor een heel gezellige sfeer in de
school. Zo willen we elke dag wel onze werkdag beginnen!

Op de kalender:
Het kernconcept Golven heeft veel raakvlakken met kernconcept Energie. Energie
kan zich namelijk voortplanten door middel van golven. En dat kan op allerlei manieren. Te denken valt aan een magnetron, röntgengolven of lichtgolven
(verrekijker en spiegelreflexcamera).

17-02 Studiemiddag
21-02 Carnaval
24-02 Voorjaarsvakantie

Gedurende dit kernconcept zullen wij muziek als
uitgangspunt nemen om zo de kinderen van alles te
leren over geluidsgolven.

03-03 OR en MR vergaderen

Via Try-out Cultuur kunnen kinderen kennis maken
met diverse muzikale activiteiten in Tilburg
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School-app
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Sinds 1 februari is onze school-app online. U heeft een brief ontvangen met daarin de
uitleg en de inloggegevens.
Vanaf nu kunt u uw kind ziekmelden via de school-app.
De leerkrachten zullen met u ook via deze app communiceren. Voortaan zult u berichten via de app ontvangen in plaats van mailtjes. Foto’s van de klas zullen in deze app
gedeeld worden. Hierdoor worden klasbord en facebook overbodig.
Ook de klinkerlink zal vanaf de meivakantie verstuurd worden via de app in plaats van
via de mail.
Dit is het icoontje van de app

Maandag 9 maart open dag voor nieuwe leerlingen!
Carnaval op Klinkers
Vrijdag 21 februari zal het feest weer losbarsten op Klinkers. De prins en zijn gevolg
zullen deze dag de sleutel in handen krijgen en de ‘baas’ zijn van de school.
Iedereen mag verkleed op school komen. Accessoires (zoals wapens, stafjes e.d.) mogen thuis gelaten worden, onze ervaring is dat deze vaak kwijt geraken of zorgen voor
ongewenste situaties. Iedereen neemt fruit en drinken mee naar school. Confetti blijft
thuis maar papieren serpentine kan meegenomen worden (dus niet dat vieze spul uit
een spuitbus).
Om 12.30 uur is de school uit. Extra handen om alle serpentines op te vegen zijn dan
van harte welkom.
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Verkeersveiligheid om de school
Het onderwerp verkeersveiligheid komt regelmatig terug. Zowel in gesprekken als in
de Klinkerlink. Er zijn tijdens de start- en eindtijden van school teveel auto’s rondom
Klinkers. Dit zorgt voor een onveilige situatie voor alle kinderen die te voet en met de
fiets naar school komen.
We zijn als school regelmatig in gesprek met de gemeente over de verkeersdrukte
rondom de school. Ook is regelmatig in de Klinkerlink te lezen over het autoprobleem. Het liefst zien wij dat iedereen te voet of per fiets naar school komt. Als u
toch besluit met de auto te komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de auto achter de
school te parkeren? In de Waardenburgstraat zijn genoeg parkeervakken voor iedereen. (zie gele kader). Het is vanaf daar nog een klein stukje lopen naar de school. Het
zorgt in ieder geval voor een veiligere schoolomgeving en dat willen we toch allemaal. Ook wij als teamleden gaan onze auto daar voortaan parkeren, zodat het vóór
de school wat overzichtelijker wordt.
Als u voor de school parkeert, mag de auto enkel in de parkeervakken of in de aangegeven stukken waar parkeren kort mag. Echter daar mag de auto niet op de stoep en
niet op het gras (en nee, ook niet half). (Zie groene kader). Zo kunnen andere weggebruikers er veiliger langs.
De directie is in overleg met de diverse vervoersbedrijven van diverse BSO’s om ook
achter de school te parkeren. Het creëren van een veilige schoolomgeving doen we
samen!
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De peergroup op uitstapje.
Door Antonio en Silke.
De kinderen van de peergroup van unit 3 en unit 4 waren op 6 februari 2020 op uitstapje gegaan naar de stad Dordrecht.
We gingen in Dordrecht naar het atelier van kunstenaar Gerhard Lentink. Hij vertelde van alles over zijn jeugd en zijn kunstwerken en wij stelden hem ook tientallen
vragen en dan antwoordde hij ook echt met precies de woorden die we graag hoorden van hem.
En Gerhard maakte niet zomaar kunst, nee het waren reusachtige beelden allemaal
gemaakt van hout!
Voordat wij naar meneer Gerhard gingen hadden we de opdracht om het oudste
gebouw in Dordrecht dat we zagen aan onze groepsleider vertellen. Nova heeft
daarmee een prijs gewonnen. En later gingen we naar het hof van Nederland maar
dat vertelt het verslag van unit 4 verder.

Gerhard Lentink

In het Hof van Nederland. Daar moesten we eerst 5 minuten wachten en toen kregen we een nieuwsjournaal van het jaar 1568 tot 1648 ik dacht eerst dat het gewoon journaal was omdat er ook auto’s in zitten.
Toen deden ze op het scherm van het ‘'journaal’' gingen de deuren open toen gingen we naar binnen. Toen kregen we de film dat was ook modern maar, toen ging
het licht uit en toen was het heel middeleeuws. Het scherm waar de film op gepresenteerd werd ging omhoog, toen stond de tafel waar ze de brief hadden gemaakt
daar het was ook dezelfde kamer.
Toen gingen we naar het Dordts museum we gingen naar een kamer met stillevens
en bedriegers. Maar ik vond de kamer niet zo leuk want er waren dieren die dood
waren. Maar het leek wel echt en de bedriegers waren schilderijen en die leken op
echte dingen maar als je niet genoeg geld had voor een brieven houder maak er een
stilleven van!
Toen gingen we weer terug naar de trein en ik weet niet waarom maar iedereen
vond de WC in de trein het leukst.
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