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Kernconcepten 

Vorige week hebben unit 1 t/m 3 KC Macht en Bestuur afgesloten. Iedere unit 
heeft dat op eigen wijze gedaan. Unit 4 zal dat aan het begin van deze week doen 
door middel van een evaluatie.  
 
In unit 2 hebben de kinderen in 2 teams tegen 
elkaar gestreden in de verkeersquiz met daar-
bij de volgende rondes: 
 
1. Opzoek-ronde 
2. Doe-ronde 
3. Teken-ronde 
4. Uitbeeld-ronde 
5. Raadsels 
6. Puzzel-ronde 
 
Hierbij hebben ze op veel verschillende manieren kunnen laten zien wat ze alle-
maal geleerd hebben over het verkeer! 
 
In unit 3 hebben alle kinderen een presenta-
tie-doos gemaakt over het leven van Anne 
Frank. Deze hebben ze op dinsdag en woens-
dag aan elkaar gepresenteerd.  

 
 
Vandaag en morgen zullen wij kernconcept Groei 
en Leven openen. Bij dit kernconcept gaat het 
vooral om het besef dat alles wat leeft een bepaal-
de ontwikkeling of groei doormaakt. Elk kind maakt 
een soortgelijke groei (ontwikkeling) door op ver-
schillende gebieden, maar ook vindt er ontwikke-
ling plaats van mens, dier en plant (evolutie). Tot 
slot staat het besef centraal dat ook de aarde als 
geheel een bepaalde ontwikkeling doormaakt en 
dat de manier waarop we nu met de aarde omgaan 
het natuurlijk evenwicht verstoort. 
 
Unit 1, 3 en 4 zullen tijdens dit kernconcept vanuit 
de plantenwereld belichten. Unit 2 zal insteken op 
de dierenwereld.   
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Studiemiddag 3 juni vervalt! 

Vanuit de MR 

De verkiezingen voor een nieuw lid in de oudergeleding van de MR van Klinkers is 
rond, de stemmen worden momenteel geteld.  
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van jarenlange dienst van juf 
Marijke in de MR. De leden van de MR danken Marijke voor haar inzet! De verkie-
zingen voor een nieuw lid in de personeelsgeleding van de MR komen in het nieuwe 
schooljaar.  

Kids maken de Blits 

Rotaryclub Tilburg Triborch heeft ook dit jaar weer een leuk project georganiseerd 
voor alle kinderen uit groep 7 uit Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot, Goirle, Hilva-
renbeek en Oisterwijk. Het project had dit jaar als thema “internet met pret”. Hier-
mee willen zij het  belang van verstandig  omgaan met internet, social media en 
dergelijke onderstrepen.   
 
Op de deelnemende scholen zijn gastlessen verzorgd en zijn de klassen aan het 
werk gegaan om een banner te maken over dit onderwerp. Twee weken geleden 
heeft Maxime uit unit 4 geposeerd voor haar banner op de Heuvel.  

Brengen en halen van kinderen in tijden van Corona 

Het was even zoeken voor iedereen maar inmiddels hebben we een soepele modus 
gevonden voor het brengen en ophalen van de kinderen. De kinderen nemen af-
scheid bij de poort en de volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand tot el-
kaar.  
 
Dat het houden van 1,5 meter afstand soms voor onduidelijke en ongemakkelijke 
situaties kan leiden begrijpen wij erg goed. Overal waar we komen is het anders 
geregeld en is het iedere keer weer kijken wat er van ons verwacht wordt.  
 
Bij de poorten van unit 1 en 2 en de straatjes in het verlengde daarvan ontstaan 
regelmatig onwenselijke situaties. We vinden het belangrijk dat we elkaar de ruim-
te van 1,5 meter afstand gunnen. En dat houdt in dat iemand soms even moet 
wachten, even niet in kan halen of juist even een stukje om mag lopen. We gaan 
daar als team niet op controleren maar rekenen wel op uw medewerking 
 
In de week van 2 juni gaat cohort A op woensdag en vrijdag naar school en cohort B 
gaat op dinsdag en donderdag naar school. 
 
Als vanaf 8 juni alle kinderen weer volledig naar school gaan zal dat nog meer van 
ons volwassenen vragen. Hoe we dit gaan organiseren … daarover wordt achter de 
schermen volop nagedacht. Wij rekenen er op dat elkaars ruimte gerespecteerd 
wordt en dat we elkaar als volwassenen aan kunnen spreken wanneer een ondui-
delijke, ongemakkelijke of onwenselijke situatie ontstaat.  
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Voor juf Meggie startte op vrijdag haar verlof. De maandag 

daarna gingen de scholen weer open. Omdat dat een beetje 

raar was voor de kinderen en de juf hebben ze de eerste 

maandag én dinsdag alsnog een afscheidsfeestje gehouden. 

Juf Meggie is goed verwend door alle kinderen van Olivijn en 

is nu thuis aan het relaxen en wachten tot de baby komt….. 

Juffrouw Maaike en juffrouw Tessa zullen haar verlof gaan 

vervangen. We wensen juffrouw Meggie een heel fijn verlof.  

Juf Meggie met verlof  

 

 

 

Hé, jij daar! Ga je mee op pad? De natuur zit vol geheimen en wonderbaarlijke weet-
jes…Ontdek ze met Vossenstreken, de tofste wandelapp voor kleine én grote avon-
turiers! Meer dan veertig wandelingen zijn er in Noord-Brabant en de Kempen. Som-
mige wat verder weg maar ook heel dichtbij, zoals Tilburg Centrum, Moerenburg en 
Stadsbos013. Stuk voor stuk echte aanraders! Kijk op de speciale site van Vossen-
streken voor meer informatie. Schud je billen als een das, leer fluiten op een eikel-
dopje, speel tikkertje tussen de bomen of herken de geluiden van de gaai. Beleef de 
natuur met Vossenstreken! 

Wat is dat, Vossenstreken? 
Vossenstreken is een superleuke wandelapp voor de hele familie met verrassende 
routes in Brabant en Kempens Landschap die je het hele jaar door kunt lopen. Trek 
je stoutste schoenen aan en duik samen met buitenbaas Robin de natuur in. Onder-
weg geeft hij je avontuurlijke en knotsgekke opdrachten, waarmee je leuke verras-
singen kunt winnen. En ja, je mag vies worden. Dat wordt lachen! 

Nieuwsgierig? Download de gratis app via de AppStore en de Google Play Store. 

Meer informatie vind je op http://www.vossenstrekenapp.com. Via deze link krijg je 

alvast een voorproefje! 

Leuke app 

Omdat we het onderwijs zo veel mogelijk voorrang willen geven komt de studiemid-

dag van 3 juni te vervallen. Op deze dag zal Cohort A  de hele dag naar school gaan.  

Studiemiddag vervalt 

http://www.vossenstrekenapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BM1lhgtoPg4&feature=youtu.be

