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Kernconcept Tijd en Ruimte 

We zitten met de hele school volop in kernconcept Tijd en 
Ruimte.  
 
In unit 1 zitten de kinderen helemaal in het verhaal van 
Spacy. Spacy is de hoofdpersoon van het boek “Spacy 
zoekt zijn planeet”. Iedere keer wanneer Spacy een nieuw 
stukje van de aarde ontdekt breiden de leerkrachten de 
verteltafel met de kinderen uit. Op dit moment is Spacey 
in de stad beland. De kinderen leren over hoe de stad er-
uit ziet en wat zijn kenmerken zijn. Dit voegen ze dan 
weer toe aan de verteltafel. Het boek is bijna uit, ze gaan 
dan oefenen om het verhaal na te spelen. 
 
Unit 2 is inmiddels aangekomen bij de laatste bladzijde 
van het boek “Spacy zoekt zijn planeet”. De kinderen heb-
ben over allerlei landschappen vragen gesteld en daar zelf 
de antwoorden op gevonden. In diverse workshops heb-
ben de kinderen kunnen knutselen om het lokaal aan te 
kleden met betrekking tot de verschillende landschappen. 
 
In unit 3 hebben de kinderen de opdracht gekregen om 
een camping te gaan ontwerpen in een van de provincies 
van Nederland. In groepjes gaan ze eerst bedenken wat ze 
allemaal op hun camping willen en overleggen ze met el-
kaar wat daar dan voor nodig is. Uiteraard vragen ze zich 
af in welk landschap dat het beste past. Maar ze moeten 
er ook rekening mee houden of er voldoende toegangs-
wegen zijn. Nadat ze hun camping hebben ontworpen zul-
len ze een vergunning aan moeten vragen. 
 
“De wereld is erg vol! Er is weinig ruimte in steden en lan-
den. Dit levert problemen op. Ook zijn er invloeden door 
de natuur waardoor mensen in hun woonomgeving in de 
problemen raken”. Unit 4 is bezig een ideale wereld te 
creëren waarin ze rekening houden met klimaat, land-
schap, welvaart en een zo prettig leefbare omgeving. 
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 Na de meivakantie is meneer Danny op een andere school binnen ons schoolbe-
stuur gaan werken. Zijn plek in Zilveroog wordt sinds deze week ingevuld door Roy 
Louer. Roy werkte al voor Xpect vanuit de invalpool. Ook in het nieuwe schooljaar 
blijft Roy op Klinkers.  
 
Wij willen Danny enorm bedanken voor al zijn inzet voor Klinkers! 

Zilveroog 

Nieuwe leerkrachten 

Dinsdag 29 juni: Schoolfotograaf! 

Afgelopen weken zijn er 2 nieuwe leerkrachten bij ons op school gestart: 
 
Laura werkt op dinsdag in Maansteen en op vrijdag als invalster op Klinkers: 
 
Vijf jaar geleden had ik nog een supergave baan bij een reclamebureau, maar op een 
gegeven moment was het enthousiasme, de energie en het plezier waarmee ik mijn 
werk deed weg.  
 
Daarom besloot ik mijn baan op te zeggen, mijn hart te volgen en de droom die ik als 
klein meisje al had uit te laten komen: juf worden. Nu, 2.5 jaar en heel wat bloed, zweet 
en tranen (van zowel de kids als van mij) later, mag ik mezelf officieel juffrouw Laura 
noemen.  
 
In de tussentijd vond ik een baan als docent online marketing bij Fontys Hogescholen. 
En omdat ik die stiekem ook heel leuk vind ben ik de ene helft van de week nog altijd 
daar te vinden, maar ik ben heel blij dat ik vanaf nu op dinsdagen en vrijdagen ook 
het Klinkers team mag komen versterken!  
 
Roy werkt van maandag tot en met vrijdag in Zilveroog: 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Roy Louer en ik ben 25 jaar oud. 
Vanaf woensdag start ik in Zilveroog. Het afgelopen jaar heb ik vanuit de vervangers-
poule veel verschillende scholen mogen zien. De manier waarop de kinderen zich op 
Klinkers mogen ontwikkelen en de sfeer binnen de school spraken mij enorm aan. Voor 
mij is het belangrijk dat leerlingen hun doelen mogen bereiken. Mijn motto is dan ook: 
'Als je echt iets wilt, dan lukt dat!' Dit gaan jullie niet alleen doen, maar met mijn hulp. 
Samen met de kinderen probeer ik er alles uit te halen wat er in zit.  
 
Mocht je nog vragen hebben, laat het mij weten. Ik ben van maandag tot en met vrijdag 
te vinden op Klinkers. 
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Lege batterijen. Gooi ze niet in de afvalbak. Maar gooi ze ook niet in de milieubox! 
Want… ze kunnen ook op onze school ingeleverd worden. Wij verdienen punten met 
elke kilo aan ingeleverde batterijen. Van deze punten kunnen wij speel-leermaterialen 
kopen voor de kinderen.  
 
Geef daarom lege batterijen aan uw kind mee naar school. De lege batterijen kunnen 
ingeleverd worden bij de leerkracht, bij Hans of Frank of meteen in de batterijenbox 
die bij de teamkamer staat.  

Lege batterijen 

Woensdag 2 juni : Studiemiddag 
12.30 uur alle leerlingen vrij 

We hebben in de vergadering van 20 mei samen met Jasper naar de formatie voor 
volgend schooljaar gekeken. De MR geeft een positief advies als het gaat over de in-
vulling van de groepen en de leerkrachten voor deze groepen. Zodra alle leerkrachten 
op de hoogte zijn van hun rol volgend schooljaar en de kinderen over de groepen ver-
deeld zijn, wordt deze indeling met alle ouders gedeeld. Let op! Aangezien we een 
lang schooljaar hebben zal de nieuwe groeps– en leerlingverdeling pas in de week van 
5 juli gecommuniceerd worden.  
 
We hebben ook geluisterd naar hoe Jasper als nieuwe directeur kijkt naar ons onder-
wijs en naar de toekomst van Klinkers. Een inspirerend verhaal waarvan zowel de ou-
der- als personeelsgeleding enthousiast werd!  

Vanuit de MR 

Het team van Klinkers heeft gisteravond een (online) ouderavond verzorgd. Daarvoor 
hebben zij zich ingespannen om 8 workshops voor u te verzorgen!  
 
Er zijn 2 workshoprondes geweest waarbij gekozen kon worden uit de onderstaande 
thema’s: 
 
1. Taalontwikkeling bij kleuters. 
2. Rekenontwikkeling bij kleuters. 
3. Toekomst van Klinkers. 
4. Feiten en fabels rondom (hoog)begaafdheid. 
5. Rijke taal in interactie met mijn kind. 
6. Rekenen op Klinkers, het rekenhandelingsverslag (unit 2 en 3). 
7. Help/Hoera, mijn kind gaat naar het VO. 
8. In gesprek met de MR van Klinkers. 
 
Wij kijken terug op een inspirerende avond met bij alle workshops een rede-
lijke opkomst. Laten we hopen dat we elkaar na de zomer snel weer op 
school kunnen treffen! 

Online Ouderavond 
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Op 25 april organiseerde korfbalvereniging Tilburg voor kinderen van een aantal basis-
scholen in Reeshof een spelletjesochtend. Lekker bewegen met vriendjes en vriendinne-
tjes. Wie heeft daar nou geen zin in! 
 
Van basisschool Klinkers hadden ook 45 kinderen zich opgegeven. En ja, wat hadden ze 
er zin in! Na het aanmelden werd iedereen ingedeeld in een groepje met een begelei-
der. Op het veld stonden wel 15 verschillende spellen klaar. Zo konden de kinderen 
pittenzakken gooien door ringen, moesten ze proberen kranten van de waslijn af te 
gooien, was er een pionnenrace waar men moest strijden voor de kortste tijd en is er 
ook nog geoefend met het schieten op de korf. Oh, en vergeet het parcours niet waar de 
kinderen in 2 groepen moesten strijden voor de snelste tijd. Tussendoor was er tijd voor 
ranja, een lekker stukje appel en stond er een raadspel op tafel. Hoeveel zuurtjes kon-
den in die grote pot? Helaas is het precieze aantal niet geraden, maar zaten veel kin-
deren er erg dichtbij. Noa uit klas 4/5 van basisschool De Bloemaert heeft deze wed-
strijd gewonnen en heeft een heus prijzenpakket gekregen met allemaal cadeaus van 
Korfbalvereniging Tilburg. 
 
Het zonnetje was veel aanwezig en dat samen met de blije gezichten van de kinderen 
maakte dat de ochtend zeer geslaagd. KvTilburg hoopt dan ook dat de kinderen thuis 
zijn gekomen met leuke verhalen. 
 
Vervolg - Lekker bewegen bij KvTilburg 
 
Als uw kind vaker lekker wil bewegen en met een bal bezig wilt zijn, vergeet uw kind dan 
niet op te geven voor de gratis proeftrainingen. Speciaal voor de kinderen, die mee heb-
ben gedaan aan de spelletjesochtend, zijn de proeftrainingen tot het eind juni gratis. En 
als uw kind het in april gemist heeft, ook zij mogen zich aanmelden voor de gratis 
proeftrainingen. Dus wacht niet en mail naar jessica@kvtilburg.nl om ze op te geven. 
Dan kunnen we snel verder met nog meer bewegen! 
 
Amanda, Irene en Jessica (Korfbalvereniging Tilburg) 

Lekker-bewegen-ochtend door korfbalvereniging Tilburg 

Hoera, unit 4 gaat volgende week op kamp!  
 
Vorig schooljaar kon het kamp van unit 4 helaas niet door gaan. Dit jaar is het lang de 
vraag geweest of we buiten de muren van de school iets konden organiseren. Binnen 
alle corona-maatregelen is het de leerkrachten van unit 4 toch gelukt een kamp in 
Loon op Zand in elkaar te draaien.  
 
Het was even flink zoeken naar wat kan wel, wat kan niet, wat voelt wel goed en wat 
niet. En vooral ook spannend vooruit kijken op het moment dat besloten werd dat 
unit 4 op alternatief kamp zou gaan.  
 
We zijn blij dat we de kinderen van unit 4, met een programma dat voornamelijk bui-
ten plaats zal vinden en zonder overnachtingen, toch een zo-goed-als kamp-ervaring 
mee kunnen geven.   
 
De weersvoorspellingen zien er in ieder geval erg goed uit. Wij wensen de kinderen en 
de leerkrachten van unit 4 veel plezier met elkaar!   

Kamp unit 4 

Microsoft Teams 
 

Tijdens de periodes van thuis-

onderwijs hebben de leerlingen 

regelmatig gebruik gemaakt 

van Microsoft Teams en in het 

bijzonder de chatfunctie in 

Teams.  

Momenteel heeft de chatfunc-

tie geen inhoudelijke meer-

waarde én merken we dat deze 

chat te vaak voor onprettige en 

onwenselijke situaties zorgt 

waar we niet altijd zicht op 

hebben (tijdens en na school-

tijd).  

 

We kiezen ervoor om deze 

chatfunctie voor alle leerlingen 

voorlopig uit te zetten.  



 






