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Kernconcept Tijd en Ruimte
Gisteren gingen de kinderen van unit 1 en 2 een lentewandeling maken door het
bos. Tijdens dat wandelen kwamen ze iets wel heel bijzonders tegen. Het was grijs, glimmend, rond en het
hing in een boom. Er hing ook een briefje bij met daarop: HELP. De kinderen vonden het lijken op een ruimteschip. Juf Joortje, die niet mee was op lentewandeling,
geloofde er helemaal niets van. Zij is met een aantal
kinderen terug gegaan om te kijken. De kinderen wezen
haar de weg, zij wisten immers waar het was. Juf Joortje
kon haar ogen niet geloven. In overleg met de kinderen
is besloten het grote, grijze, glimmende ronde ding mee
naar school te nemen zodat we het de komende weken
kunnen gaan onderzoeken…
De kinderen van unit 3 kregen een puzzel van de provincies
van Nederland. Een pittige puzzel. Het duurde al eventjes
voordat ze door hadden dat al die stukken de provincies voor
moesten stellen. Met behulp van de kaart van Nederland is
het hen gelukt om de puzzel te maken. Daarna moesten zij
verschillende foto’s van Nederland een plaats geven op de
puzzel. De dialoog was prachtig. Want waarom ligt een haven
vlak bij de zee en niet bij de grens met Duitsland?
De kinderen van unit 4 kregen een
puzzel van de wereld met daarop alle continenten. Ook zij
kregen daar foto’s bij die ze op de juiste plaats op de wereld moesten plaatsen. Met behulp van een atlas en google-maps werd de puzzel gelegd. En met streetview probeerden ze op te sporen waar de foto’s genomen konden
zijn.
Of alle foto’s op de juiste plaats lagen is niet belangrijk. Het samenwerken en het
gesprek waren prachtig om te zien.
Tijdens kernconcept Tijd en Ruimte staat hoe de aarde beweegt in het heelal centraal. Tijd en Ruimte staan niet los van elkaar. Onze tijdsindeling en verschillende
verschijnselen hebben verband met hoe de aarde zich beweegt ten opzichte van
andere planeten. We zullen inzoomen op de aarde en de landschappen. Hoe komt
het dat rond de evenaar woestijnen zijn en dat die niet bij de noordpool of de zuidpool te vinden zijn? Waarom is er eb en vloed? Maar ook uitzoomen. Hoe komt
het dat een dag 24 uur duurt? Zijn wij de enige planeet die in het heelal zweeft?
Hoe komt het dat de maan er telkens anders uit ziet?
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Verwarring over vrije dagen
We begrepen dat er wat verwarring is over de vrije dagen rondom Koningsdag.

Baby-nieuws

Maandag 26 april: een gewone schooldag
Dinsdag 27 april: vrije dag
Woensdag 28 april: een gewone schooldag

Bij Juffrouw Carola is afgelopen zondag een gezonde
zoon geboren.
Hij heet Siem.

Alternatieve Avond4daagse
De Tilburgse avond4daagse van 2021 is afgelast. Maar net als vorig jaar is er weer
de gelegenheid om aan de Home Edition mee te doen. Je kunt 4 dagen lopen in de
periode van 29 maart en 30 juni 2021. Tussen de 1e en de 4e dag mogen maar 2
weken zitten. Het moet natuurlijk wel een beetje een uitdaging blijven.
Als je mee wil doen kun je je inschrijven via de volgende website:
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/tilburg
De kosten per deelnemer zijn €6,50. Daarvoor krijg je toegang tot de app, de mogelijkheid om vier routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en je krijgt de officiële Avond4daagse medaille thuisbezorgd.
De organisatie hiervan is in handen van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Volg ons op instagram: bsklinkers

(optionele) Oudergesprekken vinden plaats in de week
van 26 april.
U krijgt hierover bericht vanuit de unit van uw kind.

Vanuit de MR
We hebben deze vergadering onder andere gesproken over de invulling die Klinkers geeft
aan cultuur educatie en we willen daar in de schoolgids wat meer over gaan vertellen. Ook
is door de directie ons advies gevraagd rondom het jaarrooster voor volgend schooljaar.
Wat vinden wij van studiedagen versus studiemiddagen en hoe passen deze momenten
het beste in ons jaarrooster.
In het verschiet staan een oudertevredenheidsonderzoek en de verkiezingen voor de GMR.
Hier horen jullie binnenkort meer over.
Mocht je (alvast) iets willen weten over bovenstaande onderwerpen, trek dan eens één
van de MR-leden aan hun jasje.
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Muffendag (juffen- en menerendag)
Afgelopen vrijdag hebben we onze jaarlijkse muffendag gevierd. In de eigen klas.
De leerlingen en de leerkrachten hebben diverse activiteiten bedacht en samen
hebben ze er iets gezelligs van gemaakt.

Alle juffen en meneren zijn deze dag verwend door de OR met een lief woordje en
een VVV-bon. Dankjulliewel!

Paasviering
Op donderdag 1 april vierden wij Pasen op school. De kinderen van unit 2, 3 en 4
hebben A-minute-to-win-it-paaseditie gespeeld. Helaas zat de groep van Citrien op
dat moment in quarantaine. Toch hebben ook zij ‘s morgens nog een online moment met elkaar gehad. Onze paashaas Jasper heeft zijn rol glansrijk vervuld tijdens het eitjes-zoeken op de heide.
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