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Basisschool klinkers 15e schooljaar  .  nummer 6 .  18 november 2020 

Kernconcepten 

Vorige week maandag hebben we kernconcept groei en leven afgesloten. De kin-
deren van unit 1 hebben met de hele groep een lied gezongen, hiervan een video 
gemaakt en deze gedeeld met ouders. De kinderen van unit 2 hebben een check-
list voor hun ouders gemaakt met betrekking tot de werking van de zintuigen. De-
ze checklist hebben ze bij hun ouders afgenomen. We kregen daar hele leuke op-
merkingen en foto’s over terug. De kinderen van unit 3 en 4 hebben voor hun ou-
ders een presentatie gemaakt over het dier waar ze zich tijdens het kernconcept in 
verdiept hebben. Deze presentatie hebben ze thuis aan hun ouders laten zien.  
 
Op donderdag 12 november hebben we kernconcept Energie geopend. Een 
‘foutje’ door de werkmannen in de stoppenkast maakte dat we een groot deel van 
de ochtend zonder stroom zaten. Hierdoor kwamen we er achter waar we allemaal 
stroom voor nodig hebben.  
 
Centraal in dit kernconcept staat de zon als motor van (bijna) alle energie op aar-
de. Alles komt uiteindelijk van de zon!  
Door omzetting kan de energie van de zon omgevormd worden in allerlei soorten 
energie. Deze soorten zijn: beweging, warmte, geluid en licht. Dit noemen we ook 
wel duurzame energie. We gebruiken ook energie die al jaren geleden door de zon 
is opgeslagen in planten en die door allerlei processen zijn omgezet in aardolie, 
steenkool, aardgas en dergelijke. Daarvoor zetten we energie om. Daarvoor heb-
ben we verbranding van de energie nodig. Deze kan zowel voorkomen in een mo-
tor, maar ook in ons lichaam zetten we energie die opgeslagen is in ons voedsel 
om.  De mens is er ook in geslaagd om energie op te slaan in bijvoorbeeld elektrici-
teit die we overal in en om ons heen gebruiken en in bijvoorbeeld batterijen, een 
veer, of een gewicht (bijvoorbeeld werking bij uurwerken). Tenslotte hebben we 
processen van de zon weten na te bootsten 
via kerncentrales. 
 
Unit 1 en 2 zullen tijdens dit kernconcept de 
verbinding zoeken tussen energie, sint en 
kerst. In unit 3 en 4 hebben we al batterijen, 
brandende lampjes en stroomkringen voor-
bij zien komen. Ze krijgen de komende we-
ken een brede opdracht waarin elektriciteit 
een rol gaat spelen. 



 

Meneer Danny (unit 3) wil 

graag oude apparaten ge-

bruiken voor een workshop. 

 

Heeft u nog een apparaat 

liggen wat niet meer werkt 

of waar u van af wilt… geef 

het mee naar school! 
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Vrijdag 20 november : Studiedag 

Dinsdag 1 december : Studiemiddag 

 

Femke 

Femke Hendriks heeft vorige week in het ziekenhuis gelegen. Ze is weer aan de beteren-
de hand en heeft niets blijvends. Ze had hoofdpijn die niet over ging. In het ziekenhuis 
zagen ze bloed in het hersenvocht. Dat duidt op een bloeding. Dinsdag kreeg ze vloei-
stof ingespoten waarmee de artsen konden opsporen welk adertje gebloed heeft. De 
artsen zagen toen gelijk dat het adertje ook al weer dicht was gegaan. Ook zag de dok-
ter gelukkig geen andere afwijkingen. Femke is nog erg moe maar opgewekt. Voorlopig 
zal zij de tijd nemen voor haar herstel. Haar taken zullen overgenomen worden door 
Juliette, Kim van der Meeren en Marlies.  
Wilt u haar een kaartje sturen, dan kunt u dat naar school sturen. Wij zorgen dan dat de 
kaartjes bij Femke thuis komen.  

Iedere school is verplicht per dag een aantal BHVers op de werkvloer te hebben. 
Deze BHVers worden jaarlijks geschoold in het verbinden van verwondingen, hoe 
te handelen bij het aantreffen van iemand die onwel geworden is, het blussen van 
brandje en ter preventie waakzaam te zijn op onveilige situaties.  
 
De BHVers op Klinkers komen jaarlijks een aantal keer bijeen om zaken door te 
spreken en up to date te maken. Afgelopen maandag hadden zij een ontruimings-
oefening georganiseerd. Dit was een half-geplande ontruimingsoefening. Dat wil 
zeggen dat de leerkrachten wel op de hoogte waren dát er maandag ontruimd zou 
worden maar niemand wist hoe laat dat zou zijn. We hadden van te voren ook 
niets tegen de kinderen verteld om zo goed te kunnen oefenen. De ontruiming van 
maandag is goed verlopen. Binnen 2,5 minuut stond iedereen buiten. Enkele strui-
kelpuntjes worden door de werkgroep BHV opgepakt. Verderop in het jaar zal er 
een ongeplande ontruimingsoefening plaats gaan vinden. Alleen de hoofd-BHVer is 
dan op de hoogte van de datum en het tijdstip.  

Ontruimingsoefening 

Sinterklaas 

Dit jaar vieren wij het Sinterklaas feest op Klinkers aangepast binnen de coronamaatre-
gelen. Sint bezoekt gelukkig op 4 december wèl onze school samen met Huispiet. Er is 
géén intocht met ouders en dit jaar doet Sint t rustig aan. Daarom brengen de kinderen 
een bezoek aan hèm in de speelzaal in plaats van dat hij de groepen langs gaat. Om er 
voor te zorgen dat er die dag toch veel pietjes zullen zijn, mag iedereen die dat wil of 
kan verkleed naar school komen als roetveeg piet. Heb je een sint pak dan mag die na-
tuurlijk ook. 
Wat bijzonder is dit jaar, is dat Sint heeft gevraagd of hij af en toe een nachtje op Klin-
kers mag komen slapen. Dat vonden wij een goed idee. Daarom hebben wij een mooie 
slaapkamer voor hem ingericht in de hal. Helaas kunt u die niet komen bekijken maar 
we zullen zo nu en dan de gordijnen op een kiertje zetten zodat u van buiten af mee 
kunt genieten. 
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De MR is nog steeds op zoek naar een enthousiast lid voor in de oudergeleding. Het is 
erg fijn dat er al mensen gereageerd hebben, maar het zou fijn zijn als we tijdens de ver-
kiezing nog meer te kiezen hebben. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn of heeft u vragen over wat het inhoudt om MR-lid te zijn? U 
kunt zich nog aanmelden t/m 10 december. Dit kan door uw motivatie te mailen 
naar: bsklinkersmr@xpectprimair.nl De vacature is eerder al met u gedeeld.  
In de vergadering van november heeft de MR (via teams) op een prettige manier kennis 
gemaakt met Jasper, de nieuwe directeur. We kijken ernaar uit om met elkaar samen te 
werken aan en voor onze school. 
 
We zijn blij met de manier waarop er op dit moment wordt omgegaan met de corona-
problematiek. Leerkrachten met (milde) klachten kunnen steeds sneller worden getest 
en groepen kunnen tot op heden nog altijd worden vervangen. De schoolorganisatie lijkt 
er op dit moment in ieder geval nog niet heel erg onder te leiden en daar mogen we 
trots op zijn. Laten we hopen dat dit in de komende perioden ook zo blijft!  

Vanuit de MR 

  

 

 

 

 

Kinderen meer buiten laten spelen? Kom naar Outdoor BSO Warande!  
Want juist in deze tijd is het extra belangrijk dat kinderen genoeg bewegen. Bij Outdoor 
BSO Warande spelen we elke dag buiten! We doen leuke en uitdagende activiteiten op 
de velden van Hockey Club Tilburg of gaan op avontuur in het Warandebos. Wat dacht 
je van mountainbiken, bootcamp of diverse veldsporten? Maar ook gaan we hutten 
bouwen, spelen we levend stratego en vlagverovertje in de bossen. We werken op 
leeftijdsniveau en daar worden de activiteiten op afgestemd. Mocht het echt heel 
slecht weer zijn, dan kunnen we in de grote Dome (opblaastent) van HCT terecht en 
toch lekker sporten!  
 
Kinderen leren bij ons samenwerken, de regels van sport en het verschil tussen winnen 
en verliezen. Je hoeft helemaal geen kei in sport te zijn om hier een hele leuke tijd te 
hebben. Uw kind kan bij ons uiteraard ook knutselen of rustig een boekje lezen.  
 
Outdoor BSO Warande is kleinschalig (maximaal 40 kinderen) en zit in een sfeervolle 
locatie bij Hockey Club Tilburg. Het heeft een groot eigen buitenterrein met gras en bo-
men, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. De BSO is ook ideaal te combineren met 
hockeytrainingen (we brengen en halen kinderen naar de training).  
 
De BSO rekent geen extra kosten en wij regelen gratis het vervoer vanaf de school van 
uw kind.  
 
Voor meer informatie of een rondleiding : https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/
warande  
Martijn Jacobs 06-46398648 / m.jacobs@kinderstadtilburg.nl 

Outdoor BSO Warande. 

Tijdens de studiemiddag op maandag 9 november stond de schoolontwikkeling cen-
traal. De werkgroep handelingsgericht werken heeft het team weer een stuk verder 
meeegenomen in het proces. Ook heeft Marlies gezorgd voor een scholing aan het 
team rondom hoogbegaafdheid en hebben we ons verder verdiept in begrijpend lezen. 
Tijdens de studiedag van vrijdag 20 november staat de vernieuwing van de kernconcep-
ten op het programma. 

Studiemomenten 

Outdoor BSO Warande 

mailto:bsklinkersmr@xpectprimair.nl
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Jasper zweeft regelmatig door de lucht en maakt dan foto’s. In september 2019 
maakte hij deze foto van Klinkers. Toen wist hij nog niet dat hij ooit directeur zou 
worden van onze school.  

Klinkers vanuit de lucht 


