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Basisschool klinkers 15e schooljaar  .  nummer 4  .  14 oktober 2020 

Kernconcept Groei en Leven 

Kernconcept Groei en Leven is in heel de school in volle gang. In unit 1 is in iedere 
thuisgroep een andere spelhoek gemaakt. Zo kun je in Aquamarijn naar de tand-
arts en bij Robijn met je huisdier naar de dierenarts.  
In unit 2 moesten de kinderen deze week aan de hand van een tekst de spijsverte-
ring in een menselijk lichaam tekenen. Op deze manier wordt begrijpend lezen 
veel betekenisvoller en leuker. In unit 4 hebben de kinderen proefjes gedaan om 
de werking van hun zintuigen te ontdekken. En het was wel erg leuk om het ge-
zicht van je klasgenoot te zien terwijl die azijn aan het proeven was.  
 
Zomaar een greep uit de betekenisvolle activiteiten die afgelopen week te zien 
waren in de school. Centraal in dit kernconcept staat de vraag hoe leven werkt: 
hoe werkt het lichaam en wat hebben mensen en dieren en planten nodig om te 
kunnen leven. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling die de mens en an-
dere levende wezens doormaken vanaf hun geboorte tot de dood. Ten slotte rich-
ten we de aandacht op de enorme verscheidenheid aan soorten leven, zowel in 
vorm als leefwijze. De vraag doet zich hierbij voor hoe we deze soorten kunnen 
indelen. Deze verscheidenheid heeft alles te maken met de aanpassing van de 
soorten aan de leefomgeving. Weer een zeer interessant kernconcept met een 
hoge betrokkenheid bij de leerlingen. 

Een skelet van Kapla in unit 1 

 

Een venn-diagram over de verschillen en 
overeenkomsten tussen warmbloedige– 

en koudbloedige dieren in unit 4. 
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Donderdag 29 oktober: studiemiddag.  

Om 12.30 uur is de school uit. 

Corona 

Er is een mogelijkheid voor leerkrachten om zich sneller te laten testen bij symptomen 

van corona. Echter is de snelheid hiervan nog niet zoals we zouden willen. Wanneer 

een leerkracht klachten bemerkt kan hij of zij doorgaans 2 dagen later terecht voor een 

test. Daarna is het wachten op de uitslag van de test. Onze ervaring is dat een leer-

kracht een kleine week dan niet voor de klas kan staan. Nu het snotterseizoen begon-

nen is merken we dat steeds meer leerkrachten een test nodig hebben om corona uit 

te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat we merken dat het steeds moeilijker wordt om inval-

lers te vinden. We willen u er alvast op voorbereiden dat, wanneer er geen invaller 

voor een klas is, het voor kan komen dat we moeten besluiten een klas thuis te laten 

tot er weer een leerkracht beschikbaar is. Wij zullen dit een dag van te voren met u 

communiceren. 

Dankjewel OR 

Maandag 5 oktober was de dag van 

de leraar. Op deze dag zijn wij als 

team op passende en gezonde wijze 

door de leden van de OR in het zon-

netje gezet. Namens alle teamleden 

willen wij de OR hartelijk bedanken 

voor dit lieve gebaar.  



 

 

 

 

3 

 

GGD Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot 

hun achttiende jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezond-

heid, opvoeding en opgroeien. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. We 

willen er zijn voor jou en je kind. Voel je welkom! Je vindt ons consultatiebureau op de 

Dalemdreef 29C te Tilburg.  

 

Wanneer nodigt de GGD je uit tijdens de basisschoolperiode? 

Als jouw kind 5/6 jaar is: 

We meten de lengte en het gewicht van jouw kind. Ook testen we op deze leeftijd de 

oren en de ogen. Voor de ogentest bekijkt jouw kind een poster met de letter E erop. 

Die E’s staan in een bepaalde richting. Je kind geeft aan welke kant de E op wijst. Voor 

de gehoortest krijgt je kind een koptelefoon op om naar piepjes luisteren. De geluiden 

zijn heel hoog en heel laag, dan weer hard en dan weer zacht en ze komen links en/of 

rechts. Bij elk piepje dat hij of zij hoort drukt je kind op een knopje waardoor we kun-

nen zien wat hij of zij wel of niet kan horen. Tenslotte bespreken we de gezondheid en 

de ontwikkeling van jouw kind.  

Als jouw kind 9/10 jaar is: 

Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen wij jouw kind uit op het consultatiebureau 

voor de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (dtp) en bof, mazelen en rodehond 

(bmr). Je kind krijgt dus twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. Tijdens de af-

spraak meten we opnieuw de lengte en het gewicht van jouw kind. We bespreken met 

jou de groei en de ontwikkeling. Op onze website vind je meer informatie over de vac-

cinaties.  

TIP: Heb je vragen? Schrijf deze thuis alvast op een briefje. Zo voorkom je dat je iets 

vergeet te vragen tijdens het gesprek.  

 

Samenwerking met school 

De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school. Onze jeugdartsen en jeugd-

verpleegkundigen nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikke-

ling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als 

het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd eerst met jou.   

 

Meer informatie en contact 

Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen 

over de ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdge-

zondheidszorg via telefoonnummer 0900 463 64 43 (keuze 2) of via ons e-mailadres 

contact@ggdhvb.nl. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Kijk 

ook eens op onze website, hier vind je ook de chat waar je je vragen kunt stellen. Ook 

kun je je vragen stellen aan: 

Contactpersoon GGD Jeugdgezondheidszorg:  

Iris Hollemans, jeugdverpleegkundige, e-mail: i.hollemans@ggdhvb.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Vanuit de GGD 

Alvast een fijne herfstvakantie 

allemaal!! 

 

 

 

 

mailto:i.hollemans@ggdhvb.nl
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Beste ouders/verzorgers van Klinkers, maar natuurlijk ook beste kinderen (want ik 

weet dat sommigen van jullie ook deze Klinkerlink lezen). 

 

Zoals iedereen in een brief heeft kunnen lezen zit het er voor mij bijna op, op Klin-

kers. Ik ben er morgen en overmorgen nog en na de herfstvakantie zal mijn collega 

Jasper voortaan de directeur zijn van deze mooie school. Ik kijk terug op een heel erg 

fijne tijd op Klinkers waar ik het onderwijs en team goed heb leren kennen.  

 

Ook al wist ik dat het een interim baan was, toch ben ik steeds meer gehecht geraakt 

aan dit “hele toffe team” en het betekenisvolle onderwijs wat jullie kinderen hier 

elke dag mogen krijgen. Ik heb hier ruim een jaar een bijdrage aan mogen leveren en 

ik kijk dan ook terug op een hele mooie tijd.  

 

In het onderwijs wordt wel eens een gewetensvraag gesteld. “Zou je je eigen kin-

deren op je “eigen school” willen hebben?” Ik kan vol overtuiging hier op antwoor-

den, “ja mijn kinderen zouden zo op Klinkers mogen zitten!” Wat een fijne school is 

dit.  

 

Bij deze wil ik in eerste instantie het team heel hartelijk bedanken voor de warme 

ontvangst, maar ook voor het vertrouwen dat jullie in mij gesteld hebben. Het is best 

wel een roerige tijd geweest en er zijn veel veranderingen doorgevoerd. Samen heb-

ben we die allemaal doorstaan en naar gehandeld. Chapeau voor jullie allemaal.  

Daarnaast wil ik ook de ouders/verzorgers bedanken voor de spontane ontmoetin-

gen en voor de formele en informele gesprekken die ik (toch wel) met velen heb mo-

gen voeren. In het bijzonder wil ik de fijne samenwerking noemen met de MR en OR. 

Dank je wel daarvoor.  

 

Tot slot en “lest best” alle kinderen. Steeds meer van jullie kwamen een praatje ma-

ken of kwamen iets vragen. Velen van jullie kennen mij dan ook en dat vind ik erg 

leuk. Geniet allemaal nog maar lang van alles op deze leuke school.  

 

Ik wens Klinkers en alle kinderen dan ook heel veel plezier en alle gezondheid toe, in 

deze bijzondere tijden en wie weet zien we elkaar nog eens ergens in onderwijsland 

of, wie weet, op de Heyhoef ;) 

 

Om met een cliché te eindigen; “het ga jullie goed”.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gérard Massar  

(bijna ex-) interim directeur Klinkers.  

Van Gérard 
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Open dagen Voortgezet onderwijs 

SG De Rooi Pannen  zondag 8 november  10.00 - 14.00 uur  

Odulphuslyceum zondag 10 januari 11.00 - 15.00 uur 

Campus 013  zondag 10 januari 11.00 - 16.00 uur 

Sg De Keyzer - afdeling VSO donderdag 14 januari 16.30 - 21.00 uur 

2College Cobbenhagenlyceum zaterdag 16 januari 11.00 - 14.00 uur 

SG De Rooi Pannen zondag 17 januari 10.00 - 14.00 uur 

2College Cobbenhagenmavo dinsdag 19 januari 18.30 - 21.00 uur 

Parcours donderdag 21 januari 15.30 - 19.30 uur 

2College Ruiven zondag 24 januari 11.00 - 14.00 uur 

Praktijkcollege Tilburg dinsdag 26 januari 18.00 - 20.30 uur 

De Nieuwste School vrijdag 29 januari 15.00 - 20.00 uur 

Reeshofcollege zaterdag 30 januari 10.00 - 15.00 uur 

Beatrixcollege zaterdag 30 januari 10.00 - 15.00 uur 

2College Durendael zaterdag 30 januari 11.00 - 14.00 uur 

Koning Willem II College zondag 31 januari 11.00 - 15.00 uur 

2College Jozefmavo dinsdag 2 februari 18.00 - 21.00 uur 

Theresialyceum donderdag 4 februari 17.00 - 20.30 uur 

Mill-Hillcollege zondag 7 februari 11.00 - 15.00 uur 

Ook dit jaar zijn er weer open da-

gen voor de scholen voor voortge-

zet onderwijs (VO). Het is raad-

zaam voor kinderen van groep 7 en 

8 om diverse scholen te bezoeken 

om uiteindelijk een goede keuze te 

kunnen maken. Of de open dagen 

door gaan en in welke vorm zullen 

scholen waarschijnlijk communice-

ren via hun eigen website.  

 

De informatie hiernaast hebben we 

gevonden op de website van PO-

VO013 (PO=Primair Onderwijs, 

VO=Voortgezet onderwijs): https://

www.povo-013.nl. Op die website 

kunt u van allerlei informatie vin-

den over het voortgezet onderwijs. 

Vanuit de MR 

Wegens de verhuizing van een van onze leden zoekt de MR weer een nieuw lid vanuit de 
ouders en dat betekent dat er verkiezingen georganiseerd worden. Wil je meedoen of 
heb je vragen over wat het allemaal inhoudt? Spreek dan iemand aan of stuur een mail 
naar bsklinkersmr@xpectprimair.nl  
De vacature is al met jullie gedeeld. 
 
In de MR van oktober hebben we het gehad over hoe om te gaan met kinderen en leer-
krachten in thuisquarantaine. Voor de kinderen geldt dat ze de weekplanning 
(aangepast) kunnen volgen en waar mogelijk kunnen ze de lessen volgen via een video-
gesprek. Hierbij kan digitaal en/of op papier materiaal geleverd worden. Dit wordt via de 
leerkracht(en) van het kind geregeld.  
Voor personeel volgen we de richtlijnen van het RIVM en proberen we zoveel mogelijk 
vervanging intern op te lossen. 
 
Ook hebben we uitgekeken naar de komst van Jasper, de nieuwe directeur. Gérard heeft 
aangegeven dat hij het bij ons op school heel erg naar zijn zin heeft gehad als interim, hij 
blijft op de achtergrond ook nog beschikbaar voor vragen vanuit Jasper.  



 

 

 

 

Op de kalender staat op 

27 oktober 2020 

een algemene  

ouderavond gepland. 

Hoewel deze avond altijd 

erg waardevol bevonden 

wordt kunnen wij deze 

helaas niet door laten 

gaan. 
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In Tilburg is een team van buurtsportwerkers actief die in verschillende wijken leuke 
en sportieve activiteiten organiseert. Van panna voetbal tot basketbal. En van BMX 
tot streetdance. Buurtsportwerkers laten jongeren kennismaken met een positieve 
vrijetijdsbesteding. De programma's van buurtsport zorgen ervoor dat jongeren zelf 
actief betrokken worden bij het aanbod. Ze mogen activiteiten mee organiseren en 
natuurlijk ook meedoen. Zo ontwikkelen ze meerdere competenties. Hieronder ziet u 
het winterrooster van buurtsport Reeshof. In de laatste kolom staat voor welke 
leeftijden elke sport is. 

Check van te voren even op https://www.sportintilburg.nl/buurtsport en de face-
bookpagina van buurtsport Reeshof of het wel door gaat.  

Buurtsport Reeshof 


