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Basisschool klinkers schooljaar 15 * nummer 18 * 08 juni 2020 

Kernconcept Groei en Leven 

De hele school zit volop in kernconcept Groei en Leven. In unit 1, 3 en 4 zijn de kin-
deren helemaal in de plantenwereld gedoken en in unit 2 staan de dieren centraal. 
 
Aan de kinderen van unit 1, 3 en 4 was gevraagd of ze een glazen potje en watten 
mee wilden nemen. Tijdens de trigger kregen ze van juffrouw Plant een boon. In 
de klas kregen zij een filmpje te zien waarin juffrouw Plant vertelde wat ze met het 
potje, de watten en de boon konden gaan doen. En sindsdien staan er op de ven-
sterbanken potjes met watten en bonen en verwonderen de kinderen zich over 
wat daar mee gebeurt. De kinderen van unit 1 spelen in hun bloemenwinkel en in 
unit 3 zijn de kinderen een eigen herbarium aan het maken.  
 
Voor unit 2 heeft Jim Pansee, de directeur van een dierentuin, in een filmpje laten 
weten dat er het een en ander mis is in zijn dierentuin. De dieren zijn helemaal 
niet meer gelukkig. De vogels vliegen achteruit, de apen slaan op ramen, de ze-
bra’s weten niet of ze wit met zwart zijn of zwart met wit… foute boel dus. Aan de 
kinderen van unit 2 is gevraagd of zij willen helpen het probleem in de dierentuin 
op te lossen.  
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Studiedag 19 juni vervalt! 

Avond4daagse 

Op maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet besloten alle evenementen te verbie-
den. Dit is nodig om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te 
beperken. De Tilburgse avond4daagse, die plaats zou vinden van 16 juni 2020 t/m 
19 juni 2020, gaat daarom dit jaar niet door. 
 
Maar…. Er is een tussenoplossing gevonden! De avond4daagse – Home edition. Via 
deze website kunt u hier meer informatie over vinden: 
 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition  

Iedereen weer op school! 

De afgelopen weken hebben we les gegeven aan halve groepen. Dat voelde in het 
begin wat onwennig maar al snel hadden we er weer een modus in gevonden en 
zagen we er ook de voordelen van in.    
 
Maar wat voelde het fijn om vanochtend alle kinderen weer op school te mogen 
ontvangen. Het was duidelijk zichtbaar dat de kinderen blij waren om elkaar weer 
te zien en weer als vanouds met elkaar in de groep te zitten. De lokaalindeling is 
vanaf unit 2 wel wat veranderd. Zo zijn de meeste vaste kringen verdwenen om 
plaats te maken voor tafels. Hierdoor is er voor alle kinderen een werkplek en is er 
voldoende ruimte om 1,5 meter afstand tot de leerkracht te bewaren.  
 
Nu iedereen weer op school is zijn er tijdens het brengen en halen van de kinderen 
ook weer meer volwassenen rond de school. Voor unit 2 hebben we de hoofdin-
gang geopend zodat unit 1 voldoende ruimte heeft aan de achterkant van de 
school.  
 
Blijf ook bij het brengen en halen met elkaar alert op de minimaal 1,5 meter af-
stand en gun de ander daarin ook zijn of haar ruimte!  
 
Spreek met uw kind een plaats af waar u gaat staan wanneer u uw kind op komt 
halen. Dan hoeven niet alle ouders bij elkaar bij de deur te gaan staan.  

Formatie 

Vandaag heeft u een mail ontvangen waarin u alvast heeft kunnen lezen hoeveel 
groepen er volgend schooljaar op Klinkers zullen zijn. Omdat we zijn teruggelopen 
in leerlingaantal zullen we volgend schooljaar met 2 groepen minder werken. 
Volgende week zult u van ons het complete plaatje ontvangen met ook de namen 
van de leerkrachten er bij. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartstation.com%2Fimages-clipart-gratuit-4%2F&psig=AOvVaw1vtva4nB8_1MPzfVdopFiP&ust=1591639296467000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi6mMmk8OkCFQAAAAAdAAAAABAE
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De schoolfotograaf zal dit jaar alleen voor de kinderen van groep 8 komen zodat zij 

toch nog een aandenken hebben aan hun laatste schooljaar.  

Omdat wij ook alle andere kinderen een foto van hun groep gunnen zal juf Nicole de 

komende weken groepsfoto’s maken. Deze foto zal via de mail met u gedeeld wor-

den. Op welke dag deze foto’s gemaakt worden is nog niet bekend. Dat is afhankelijk 

van de agenda en het weer.  

Mocht u het, in het kader van de AVG, niet prettig vinden dat uw kind op de groeps-

foto staat, wilt u dit dan doorgeven bij de groepsleerkracht. Het gevolg hiervan is dat 

uw kind dan niet op de groepsfoto zal staan.  

Schoolfotograaf 

 

Oefenmiddag 

Op de kalender staat dat op 18 

juni 2020 de oefenmiddag zal 

zijn. Deze hebben we moeten 

verplaatsen naar donderdagmid-

dag 2 juli 2020.  

Tijdens deze middag gaat de hele 

school in de nieuwe setting. De 

kinderen kunnen dan kennis ma-

ken met hun leerkracht en klas-

genoten van volgend schooljaar. 

 

Het is toch wel gek om je basisschooltijd af te sluiten in corona-tijd. De laatste toets 

gaat niet door, er zal geen kamp zijn en bijna zou ook de musical niet door gaan. Tij-

dens het werken in de cohorten zijn de leerlingen van groep 8 toch alvast begonnen 

met het instuderen van de liedjes en de teksten. En de leerkrachten van unit 4, die 

zijn heel hard na gaan denken over hoe ze de musical toch op zouden kunnen voe-

ren. Het is hen gelukt om een corona-proof-musical te organiseren! 

In de laatste schoolweek, op woensdag 8 juli 2020, zal groep 8 aan hun ouders hun 

eindmusical laten zien. Om alle ouders van groep 8 corona-proof als publiek te kun-

nen ontvangen zullen zij de musical 2 keer opvoeren. Bij elke voorstelling is dan de 

helft van de ouders aanwezig.   

Musical groep 8 

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

van 19 juni te vervallen. Het team was van plan om tijdens deze studiedag het eerste 

kernconcept van volgend schooljaar voor te bereiden. Dit zullen wij nu in de laatste 

zomervakantieweek doen.  

Studiedag vervalt 

We hebben gezien dat al 300 ouders de schoolapp gedownload hebben. Dat is super 

fijn want we willen de digitale communicatie met u zo veel mogelijk via deze app 

laten verlopen. Wist u dat u uw kind ook ziek kunt melden via deze app en zelfs ver-

lof aan kunt vragen? Dat doet u via de button “formulieren”. 

We zijn er achter gekomen dat de app geen push-meldingen verzond wanneer er 

een nieuw bericht door ons geplaatst werd. Als het goed is is dat probleem inmid-

dels verholpen door de leverancier van de app. 

Heeft u de app nog niet? Download deze dan alsnog op uw mobiele telefoon! 

Schoolapp 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stickythings.nl%2Fal-onze-stickers%2Fmuurstickers%2Fmuziek-en-film-stickers%2Ffotocamera-sticker-2&psig=AOvVaw3Ex5pB2YGYNgH4YdHDhPFL&ust=1591698880667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD71seC8


Op vrijdag 12 juni zullen de leerkrachten in het zonnetje gezet worden tijdens de 
Juffen- en Menerendag waarbij alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag met 
de unit vieren. Door alle omstandigheden zal deze dag er anders uitzien dan andere 
jaren. 
 
De leerkrachten zullen samen met de kinderen wat ondernemen in en om de 
school. Dit zal per unit ingevuld worden waarbij helaas geen ouders betrokken kun-
nen worden. Ook zullen zij de kinderen trakteren op wat lekkers. 
 
De OR zal in overleg met de Units en de klassenouders voor een leuk cadeautje zor-
gen. Als ouder hoeft u hierin niets te doen.  
 
Mogelijk dat de klassenouders u vragen iets te knutselen met uw kind, maar dat kan 
per klas/unit verschillend zijn. 
  
Op deze manier maken de leerkrachten er met de kinderen toch een gezellige, fees-
telijke en speciale dag van! 
 
De OR 

Muffendag 

Door het thuisonderwijs hebben verschillende activiteiten rondom de Kernconcep-
ten niet kunnen plaats vinden. De OR heeft samen met Gérard en de leerkrachten 
gekeken hoe het resterende bedrag op een goede manier besteed kan worden. 
Elke unit zal kijken of er een bedrag bij het laatste kernconcept gebruikt kan wor-
den.  Ook kan de unit ervoor kiezen om het geld te besteden aan duurzame materi-
alen voor de kernconcepten in het algemeen. 
  
Voor unit 4 kan helaas het kamp niet doorgaan en ook de musical zal nu op een an-
dere manier plaats gaan vinden dan gebruikelijk. 
Ter vervanging van het kamp zal unit 4 gedurende 3 dagen (29, 30 juni en 1 juli) 
alternatieve activiteiten doen met de leerlingen in en om de school. 
Daarnaast is er een musical gekocht waar al druk mee geoefend wordt. 
Tot slot zal er, eenmalig vanwege de huidige omstandigheden, door de OR een bij-
drage geleverd worden aan het eindfeest van groep 8 omdat er nog budget be-
schikbaar was. 

Besteding ouderbijdrage 
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