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Kernconcept Groei en Leven
In unit 1 leren de kinderen over de werking van het lichaam. Bij de werking van
het spijsverteringskanaal vinden de kinderen vooral het eindproduct erg interessant om over te praten en hebben. Ze
hebben het de hele dag over poep.
(Maar dat zullen de ouders van unit 1
thuis vast al gemerkt hebben). Zo hangt
er in 1 groep een poster met allemaal
verschillende drollen en kunnen de kinderen na hun grote boodschap een
streepje zetten achter hoe hun drol er
uit zag. En vandaag kwam er een kind
met een zelfgemaakte drol naar school.
Naast het feit dat we alle drollen zelf
maken, was deze drol gemaakt van pindakaas met peperkoek. En dan maak je
een wc in de bouwhoek….
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De kinderen van unit 2 zijn aan het leren over de zintuigen en de werking van de
rest van het menselijk lichaam. Tijdens de taalles behandelen ze iedere keer een
ander zintuig. Daar schrijven en lezen ze over.
In unit 3 hebben de kinderen onderzocht wat de eigenschappen van dieren zijn.
Zij hebben gekeken naar het geraamte, de organen, uiterlijke kenmerken, zintuigen en feitjes en weetjes. De kinderen zullen hiervan thuis een presentatie gaan
geven aan hun eigen gezin.
In unit 4 hebben de kinderen groepen gemaakt
op basis van in welke diersoorten ze zich willen
verdiepen. Ze gaan hier een digitale presentatie
van maken. De opdracht is om deze presentatie
zo te maken dat ze hem thuis aan kunnen
zetten en dat de presentatie automatisch afgespeeld wordt. Van het praatpapier wat de kinderen hebben gemaakt wordt een audio gemaakt die in de presentatie gevoegd gaat worden. Door het maken van een
praatpapier hebben de kinderen hun eigen technisch-leestekst gemaakt.

Op de kalender:
09-11 afsluiting KC2
09-11 studiemiddag
12-11 opening KC3
12-11 MR overleg
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Bericht van Jasper
Beste allemaal,
M'n eerste week Klinkers zit er inmiddels op. Wat een warm bad waarin ik terecht ben
gekomen! Zowel de kinderen, de collega's als de ouders die ik al heb gesproken geven
mij een enorm gevoel van welkom.
Ondanks de rare corona-tijden probeer ik zoveel als mogelijk zichtbaar te zijn bij de
start of het einde van de lesdag. De komende weken zal ik voornamelijk nog op dinsdag, woensdag en donderdag op Klinkers zijn. Zodra mijn vervanging op De Triangel
volledig geregeld is zal ik de volledige overstap naar Klinkers maken.

De leerlingenraad

Ik hoop u allen snel in normalere tijden weer in en om de school te treffen. Voor nu
wens ik iedereen een goede gezondheid toe.
Pas goed op uzelf en uw naasten!
Jasper Rodenberg

Maandag 9 november : Studiemiddag
Vrijdag 20 november : Studiedag

Babynieuws

Ouderbijdrage

Juffrouw Tessa (unit 1) zal
bijna met verlof gaan. Haar
laatste werkdag is op maandag 9 november. Maaike
Rombouts zal Tessa vervangen tijdens haar verlof.
Bij juffrouw Carola (unit 2)
zit ook een baby in haar
buik! Ze verwacht dat het
kindje begin april 2021 geboren zal worden.
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Afgelopen week heeft u een brief ontvangen van de OR over de ouderbijdrage. Wij
willen u vragen dit bedrag op korte termijn over te maken. Van dit bedrag kunnen
educatieve uitjes en festiviteiten als sint en kerst bekostigd worden.

Ontwikkelgesprekken november
De ontwikkelgesprekken van november van groep 2 t/m 7 zullen we dit schooljaar
houden in week 47. Het worden telefonische gesprekken. Aan het einde van deze
week vragen wij u zich hiervoor in te schrijven via de schoolapp. Dat kunt u doen via
de knop ‘schoolgesprek’

Vanuit de OR
De OR is op dit moment druk bezig om voor alle Klinkerskinderen een corona-proof
sinterklaas- en kerstfeest te organiseren. Hoe dat er uit gaat zien zullen we u vertellen
in een van de volgende klinkerlinken.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Jaarlijks inventariseren we wat de privacy-voorkeuren zijn van ouders wat
betreft hun kinderen (AVG).
Dit jaar gebruiken we de schoolapp om uw voorkeur aan ons door te geven.
We vragen u om uw voorkeur zo snel mogelijk aan ons te laten weten.
Waar:
In de school-app vindt u een tegeltje met "Formulieren".
Als u daar naar beneden scrollt, ziet u "Toestemmingsformulier privacy".
Vul alle velden in en klik op "Verzenden".
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