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Basisschool klinkers schooljaar 14 * nummer 13 * 9 maart 2020     

Kernconcept golven is in elke unit in volle gang.  
 
In unit 1 zijn de kinderen van alles aan het leren rondom muziek. In de ene klas 

is een ontdekhoek waar de kinderen zelf instrumenten kunnen ontwerpen en 

ervaring op kunnen doen met geluid en in een andere klas is een muziekinstru-

mentenwinkel als spelhoek.  

 

In unit 2 hebben de kinderen de afgelopen weken proefjes met geluid gedaan. 

Op dit moment zijn ze ervaringen aan het opdoen met verschillende muziekin-

strumenten. Vanaf volgende week gaan zij zelf muziekinstrumenten maken. 

Daarna gaan ze per klas en optreden verzorgen voor de rest van unit 2.  

 

In unit 3 hebben de kinderen zich de afgelopen weken verdiept in golven. Wat 

zijn golven en hoe werkt dat in je gehoor en je hersenen. De kinderen gaan de 

komende weken een rap maken met trillingen en geluid als inhoud. Deze rap 

zullen zij in de vorm van een battle aan elkaar laten horen.  

 

In unit 4 zijn de kinderen sinds vorige week gestart in groepjes van 3 leerlingen. 

Deze groepjes zijn groepsoverstijgend samen gesteld. De kinderen krijgen de 

opdracht om 3 verschillende soorten niet-bestaande muziekinstrumenten te 

ontwerpen. Ze maken daarbij een rubruc, een planning en houden een logboek 

bij.  

 

Een rubric is een overzicht van een 
reeks criteria waar het eindpro-
duct aan moet voldoen.  Een ru-
bric helpt kinderen en de leer-
kracht om het eindproduct en het 
proces te beoordelen.  

Kernconcept Golven 
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Onze school neemt deel aan een onderzoek van POINT (www.point013.nl) wat gaat 
over "de beste leraar voor uw kind". 
  
Met dit onderzoek willen ze bekijken wat leerkrachten nodig hebben om alle leer-
lingen, ook de begaafde leerlingen, zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarom wil-
len ze  de kinderen zelf vragen wat zij nodig hebben van een goede leerkracht. Bin-
nenkort wordt er aan de ouders van groepen 6,7,8 toestemming gevraagd hiervoor. 
Uw kind vult daarna op school een vragenlijst in. Dit zal volledig anoniem zijn. De me-
ning van kinderen vinden ze namelijk enorm belangrijk voor dit onderzoek.   
 
Deze week zal uw kind het toestemmingsformulier op papier mee naar huis nemen. 
Wij zien het graag voor 16 maart weer terug op school. Het kan dan ingeleverd wor-
den bij de groepsleerkracht.   

De beste leraar voor uw kind.  

Donderdag 12 maart : studiemiddag!  

 

Zondagmiddag ontving u een mail van het bestuur met daarin de maatregelen die 

Klinkers op dit moment neemt mbt het Corona-virus. De berichten van het RIVM 

worden op ons bestuursbureau nauw gevolgd. Wij zullen zo snel als mogelijk met u 

communiceren wat het volgen van de richtlijnen van het RIVM voor onze school als 

gevolgen heeft. Echter kan het zijn dat deze informatie op korte termijn met u ge-

communiceerd wordt. Wij vragen uw begrip hiervoor.  

Corona 

Geen onderwijs is niet wat wij wensen voor onze kinderen maar helaas is de situatie 

door het corona-virus overmacht. Het kan kinderen helpen hun reken– en taalvaar-

digheden op peil te houden door vanuit thuis te werken in hun taalzee en rekentuin. 

www.taalzee.nl  Alle kinderen vanaf groep 3 hebben hiervoor een persoonlijke inlog-

code. 

Ook zouden kinderen in BLOON hun spelling kunnen oefenen. Hiervoor gebruiken zij 

dezelfde inlogcode als voor taalzee en rekentuin.  

Thuis oefenen  

School app 

Er wordt al goed gebruik gemaakt van de school-app! Dat vinden wij heel fijn.  

Na de meivakantie zal ook de Klinkerlink via deze app verspreid worden.  



 

 

 

 

 

3 

  

Op maandag 17 maart is juffrouw Meggie getrouwd met haar Frank. Sindsdien draagt 
zij dan ook zijn naam en zal zij voortaan Verhoeven heten met haar achternaam.  
 
Een dag later zijn zij nog een keer getrouwd in de klas. Zij werden verwelkomd door 
alle kinderen van unit 1. In plaats van rijst werden er witte snippers over het verse 
bruidspaar gegooid. Daarna zijn de kinderen van Olivijn allemaal getuigen geweest 
van dit huwelijk tussen hun juffrouw Meggie en haar meneer Frank. De papa van Da-
vid was de ambtenaar van de burgerlijke stand en de klassenouders schitterden in de 
rol van ceremoniemeesters. En natuurlijk konden de taart en de bubbels niet ontbre-
ken.  

Ze zei nog een keer ja! 

Op woensdag 19 maart is juffrouw Kim van Oorschot bevallen van een gezonde zoon 
Sam.  Met moeder en zoon gaat het goed. Maarten en Kim genieten volop van Sam.  

Juffrouw Kim is mama! 

Verkeersveiligheid om de school 

In de vorige Klinkerlink verzochten wij u om voortaan achter de school te parkeren 

bij het wegbrengen en ophalen van uw kinderen. Wij vinden het erg fijn te merken 

dat veel ouders dit sindsdien zijn gaan doen. Hierdoor is er al een verschil in ver-

keersveiligheid rondom de school merkbaar.  

Ook overleg met de taxichauffeurs die de kinderen op komen halen voor diverse 

BSO’s heeft tot gevolg dat de situatie wat overzichtelijker geworden is.  

Volledig veilig is de situatie helaas nog steeds niet. We willen u vragen constant te 

blijven afwegen wat u zelf kunt doen om de situatie voor alle kinderen veiliger te ma-

ken.  

Vanuit de MR 

We hebben het jaarverslag van 208-2019 inmiddels vastgesteld en zijn in de vergade-
ring met het reglement MR vanuit XpectPrimair akkoord gegaan. 
 

We kregen de laatste tijd weer wat input, vragen en opmerkingen vanuit de ouders. 
Daar zijn wij als MR altijd blij mee. We hebben dit samen met de directie opgepakt en 
er is een terugkoppeling geweest naar de desbetreffende ouders. 
 

Mocht u het leuk vinden om meer inzicht te krijgen in wat er allemaal komt kijken bij 
de organisatie en het bestuur van ons onderwijs; de MR is op zoek naar een nieuw lid 
voor de oudergeleding van onze MR. Heeft u interesse om plaats te nemen in onze 
medezeggenschapsraad dan bent u van harte welkom.  
Stuur een mail naar bsklinkersmr@xpectprimair.nl.  
 

De procedure voor de sollicitatie nieuwe directeur is in de vergadering besproken. 
Deze procedure gaat de komende maand van start. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fiepwestendorpwebshop.nl%2Fnl%2Fmeisje-op-de-fiets-enkele-kaart.html&psig=AOvVaw2u_CehV5plYU-W0hj_TT_d&ust=1583834276629000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjY5dGQjegCFQAAAAAdAAAAABAD
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Afgelopen weken is de rekenhuiskamer weer van start gegaan. Deze rekenhuiskamer 
wordt in unit 1, 2 en 3 georganiseerd door een leerkracht van die unit. We zijn blij dat 
zo veel ouders en kinderen hier aan deel willen nemen! Kinderen die wat moeite heb-
ben met rekenen en van wie de ouders hun kind graag extra willen ondersteunen bij 
het rekenen nemen een aantal bijeenkomsten deel aan de rekenhuiskamer. Zij zijn 
hiervoor uitgenodigd door de groepsleerkracht.  
 
Tijdens deze bijeenkomsten spelen ouder en kind samen een rekenspel en vertelt de 
leerkracht welke vaardigheden geoefend worden door het spelen van dit spel. Het 
spel mag de weken daarna geleend worden van school om thuis te kunnen spelen. Op 
deze manier krijgt de rekenvaardigheid van kinderen spelenderwijs een flinke boost! 
 
Maar ook als u en uw kind niet uitgenodigd zijn voor de rekenhuiskamer kunt u thuis 
met uw kind met rekenen bezig zijn.  
 
Groep 1-2:  
- Alle spelletjes waarbij dobbelstenen gebruikt worden. Hierdoor leren ze hoeveelhe-
den snel herkennen.  
- Het spel Skipbo. Hierdoor leren ze de getallenrij. 
- Het spel Uno 
 
Groep 3-4:  
- bij het spelletje ‘de Beverbende’ (uitgeverij 999 games) oefenen de kinderen met 
optellen.   
 
Groep 5-6:  
- bij het spelletje ‘regenwormen’ (uitgeverij 999 games) oefenen de kinderen met op-
tellen en vermenigvuldigen.  
- Laat uw kind op een kassabon kijken, wat is het duurste product, wat is het goed-
koopste product, hoe laat is afgerekend?  
- Laat uw kind bij spelletjes waarbij de score bijgehouden moet worden de score bij-
houden.  
 
Groep 7-8:  
- laat uw kind zelf een appeltaart bakken volgens recept. Laat het alle ingrediënten 
zelf kopen en afwegen. Om het uitdagender te maken zou het recept verdubbeld of 
gehalveerd kunnen worden.  

Rekenhuiskamer 


