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Welkom
Welkom op school weer allemaal!
Wat fijn dat we vorige week maandag alle kinderen weer mochten ontvangen op
Klinkers. Hopelijk heeft iedereen een hele fijne, hier en daar wellicht wat aangepaste, vakantie gehad. Er heerst een hele fijne en rustige werksfeer in de school.

In deze Klinkerlink:
Welkom .............................. 1

Ouders in de school ........... 1
Aanmelden ........................ 2

Er waren dan wel geen kinderen in de school, toch is er wel wat gebeurt in de vakantie. De bovenlaag van de gymzaalvloer is volledig vervangen en de vloeren van
de lokalen zijn allemaal in de was gezet. De laatste vakantieweek zijn de leerkrachten volop aan de slag gegaan met het inrichten van hun nieuwe lokaal, het voorbereiden van het kernconcept en het uitpakken van de bestelling met boeken,
schriften, schrijfmateriaal en knutselgerei.

Studiemomenten ............... 2
Groepsavonden .................. 3
KC Binding .......................... 3
SMW ................................... 4

Wij zijn er helemaal klaar voor om weer een jaar te
knallen. Hiernaast kunt u zien hoe de planning van de
kernconcepten het komend jaar er uit gaat zien. Ook
hebben wij plannen voor de schoolontwikkeling. De
klinkerscompetenties worden verder ontwikkeld. We
gaan werken met de kernconcepten 2.0. We willen een
cyclus voor handelingsgericht werken op gaan zetten en
we hopen onze lang gekoesterde wens voor een digitaal
portfolio in vervulling te laten gaan.
We hebben er zin in om samen met alle Klinkerskids een fijn schooljaar van te maken!

Ouders in de school
Wat missen we het live-contact met jullie als ouders. De spontane gesprekjes met
elkaar bij de deur of bij het hek. Schroom niet om contact op te nemen met ons
indien er vragen zijn. Wij beseffen ons heel goed dat het raar voor jullie is om nu
niet in de school te komen en hierdoor wat minder mee te krijgen van het schoolleven van jullie kind. Het voelt voor ons even zo raar dat het contact met jullie nu
niet zo vanzelf gaat als wanneer jullie in de school komen. We zullen er met z’n
allen een weg in moeten vinden.
In de mail van 21 augustus 2020 heeft u kunnen lezen wat de maatregelen zijn op
school rondom corona. Heeft u deze mail niet ontvangen, laat het dan even weten
aan Freddy: freddy.gerritsen@xpectprimair.nl

Op de kalender:
03-09 MR vergadering
10-09 Studiedag
16-09 Studiemiddag
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Aanmelden broertjes en zusjes

De Klinkerlink zal dit jaar
elke 2 weken op woensdag
verschijnen.

We hebben veel aanmeldingen gekregen van kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden.
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij in unit 1 voor kinderen die nog in zouden willen stromen.
Voor het schooljaar 2021-2022 is er nu nog voldoende plaats. Wij willen broertjes en
zusjes graag voorrang geven, maar u zult begrijpen dat dat niet lukt als een kind vlak
voor de vierde verjaardag wordt aangemeld.
Zodra een kind 2 jaar is kan het bij ons op school aangemeld worden. Wij willen u vragen om jongere broertjes en zusjes na hun tweede verjaardag bij ons aan te melden
zodat wij rekening kunnen houden met hun komst en we een plaatsje in unit 1 vrij kunnen houden.
Een digitaal aanmeldformulier kunt u aanvragen door een mail te sturen aan Freddy:
freddy.gerritsen@xpectprimair.nl

Studiemomenten

Op studiedagen zijn de kinderen de hele dag vrij.
Op studiemiddagen is dat
vanaf 12.30 uur. De kinderen
lunchen dan thuis.
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De studiemomenten voor het team van dit schooljaar kunt vinden op de kalender. De
kalender zal binnenkort verschijnen op de website van de school en is ook in de
schoolapp te vinden.
Donderdag 10 september 2020 (hele dag)
Woensdag 16 september 2020 (middag)
Donderdag 29 oktober 2020

(middag)

Maandag 9 november 2020
Vrijdag 20 november 2020

(middag)
(hele dag)

Dinsdag 1 december 2020

(middag)

Donderdag 28 januari 2021

(middag)

Maandag 1 februari 2021
Woensdag 24 februari 2021

(middag)
(middag)

Maandag 1 maart 2021
Dinsdag 23 maart 2021

(hele dag)
(middag)

Woensdag 2 juni 2021
Donderdag 24 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

(middag)
(middag)
(hele dag)

Dinsdag 6 juli 2021

(middag)

In de laatste Klinkerlink van vorig schooljaar was dit ook met u gecommuniceerd. Echter stond er bij 23 maart een maandag terwijl dit een dinsdag moest zijn. Hopelijk
heeft dit niet voor al te veel verwarring gezorgd.

Groepsavonden
Elk jaar plannen wij aan het begin van het jaar groepsavonden in. Op deze avond
kunnen ouders kennis maken met de unit, de leerkracht, de andere ouders van de
thuisgroep en de inhoud van het onderwijs van het leerjaar van hun kind. Helaas kan
dat dit jaar niet op deze manier doorgang vinden.
Elke unit is aan het bekijken hoe zij u op een digitale manier toch op de hoogte kunnen brengen van de werkwijze.

Donderdag 10 september : Studiedag.
Woensdag 16 september : Studiemiddag. 12.30 uur alle kinderen vrij
Kernconcept Binding
Vorige week hebben wij het kernconcept Binding geopend. Tijdens KC Binding staan
2 vragen centraal: waar hoor ik bij? En hoe leven wij samen?
Tijdens de opening heeft ieder kind een sleutelhanger gekregen met een afbeelding
van zijn of haar thuisgroep. Want, iedereen hoort er bij!
Tijdens het kernconcept Binding gaan de kinderen onderzoeken wie ze zijn en waar
ze bij horen. Iedereen behoort tot een familie en is lid van een thuisgroep en een
vriendengroep. Maar wellicht zijn kinderen ook lid van een sportclub of kunstzinnige
club. Juist in deze periode (de start van het schooljaar) zijn we ook veel bezig met
het leren kennen van elkaar en met groepsvorming. Op deze manier willen wij in
iedere groep een positief groepsklimaat creëren.
In unit 1 krijgt elke dag een ander kind een koffertje mee naar huis. In dat koffertje
mogen zij spulletjes van thuis stoppen die bij zichzelf horen. Aan de hand van die
spulletjes gaan de kinderen in de klas over zichzelf vertellen.
De kinderen van unit 2 gaan de komende weken een ik-doos maken. In die doos zullen allemaal teksten (of woorden) en foto’s over henzelf komen. Aan de hand van
die doos zullen ze zichzelf daarna presenteren aan hun eigen thuisgroep.
In unit 3 hebben de kinderen de eerste week veel spelletjes met elkaar gedaan om
elkaar te leren kennen. Gisteren zijn zij op uitstapje geweest naar het centrum van
Tilburg om daar historische en nieuwe gebouwen te bezoeken en te bekijken hoe
deze een nieuwe functie hebben gekregen. Ze hebben daar van alles geleerd over de
historie van Tilburg. Het leerarrangement waar zij de komende weken aan zullen
gaan werken heeft als opdracht: geef de kerk op de Heuvel een nieuwe functie.
In unit 4 leren de kinderen over het ontstaan van de steden en dorpen. Ze kijken
naar het verschil tussen een dorp en een stad en onderzoeken de functies van diverse gebouwen. Ze nemen daarbij de eigen stad, Tilburg, als startpunt. Ze gaan met
elkaar in gesprek over waarom de functie van een gebouw soms verandert. Daarna
zullen de kinderen een nieuwe functie voor een gebouw, waarvan de functie achterhaald is, ontwerpen.
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Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Hallo, mijn naam is Carola Herrijgers en ik ben schoolmaatschappelijk werker.
U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind.
Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of
thuis.
Hierbij kunt u denken aan:
U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet luisteren)
Uw kind pest of wordt gepest
Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug getrokken
Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval

U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen

Er kunnen ook zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind indirect
wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding, financiële vragen of inzetten van specialistische hulpverlening. Ik kan samen met
u kijken welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste
instantie en begeleid ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis
en vertrouwelijk.
U kunt met mij in contact komen via de intern begeleiders (Juliette en Femke) van uw
school. De leerkracht kan uw situatie of vraag ook met de intern begeleider bespreken. Of u kunt zelf contact met mij opnemen via mail of telefoon.
Misschien tot ziens!
Carola Herrijgers

Werkdagen: dinsdag, donderdag, vrijdag
T: 06-38604907
E: c.herrijgers@imwtilburg.nl
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