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Kernconcept Tijd en Ruimte 

 
Wanneer u nu door de school zou lopen ziet u 
het resultaat van weken lang hard werken 
rondom kernconcept Tijd en Ruimte. Wij vin-
den het altijd heel gezellig als in de school te 
zien is wat er geleerd is. Maar het meest trots 
zijn we op hoe er geleerd is door de kinderen. 
Wat een betrokkenheid!  
 
Alle kinderen, van unit 1 tot en met 4 hebben 
geleerd over de ruimte om ons heen. Dat kan 
zijn op de aarde, in Nederland of op andere 
delen van de wereld. Het is gegaan over de indeling van de landen en over de ver-
schillende gebieden op aarde. Maar ook wat er allemaal in de ruimte aanwezig is. 
In elke unit is er op een passend niveau ingestoken op de materie. Het is mooi om 
te zien hoe kinderen in de hogere units deze nieuwe kennis kunnen koppelen aan 
eerder opgedane kennis toen ook kernconcept tijd en ruimte aan bod kwam.  
Ook konden we tijdens dit kernconcept de leerdoelen op een betekenisvolle ma-
nier aanbieden. Topografie heeft veel meer betekenis wanneer je het over de aar-
de hebt dan op een ander moment. Rekenen met lange afstanden en tijdzones 
heeft veel meer betekenis als je aan het leren bent over de aarde.  
 
Deze week sluiten we het kernconcept af. Iedere unit doet dat op zijn eigen ma-
nier. Unit 1 en 2 zullen een filmpje maken en deze met u delen. Unit 3 zal hun zelf 
ontworpen camping op het voetbalveld aan hun ouders presenteren. Unit 4 zal de 
komende 2 weken ieder laatste half uur van de dag 1 van de gemaakte werelden 
op het voetbalveld tentoonstellen voor ouders.   
 
 
 
 
 
    



 

Schoolfotograaf 
 

Op dinsdag 29 juni zal de 

schoolfotograaf 

op Klinkers komen. 
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 Ondanks corona was kamp 2021 toch super leuk!   

 
Maandag zijn we op school gestart, we heb-
ben ons verzameld op het  groene school-
plein vanuit daar zijn we gaan fietsen naar de 
kamp locatie. Onderweg zijn we een aantal 
keer gestopt op mooie plekken We namen 
even pauze en aten en dronken wat. Toen 
kwamen we aan op de kamp locatie we par-
keerde onze fietsen, we gingen even eten en 
in de middag hadden we een sport middag. 
Eerlijk het was heel heet!! We moesten voet-
ballen rondjes rennen en nog veel meer! 

Daarna hadden we even tijd voor onszelf. Je kon van alles doen in de speeltuin, 
zonnen, met water spelen, voetballen, spelletjes doen en natuurlijk lol maken. 
Daarna gingen we avondeten. We aten wraps, het was heerlijk. Na het eten gingen 
we water vuur en spons doen, het was super leuk! Toen gingen we casino doen je 
maakte een 2 tal en je mocht 10 euro van de bank lenen (meneer Wout) en je kon 
geld inzetten op spelletjes. Als je het spelletje won kreeg je het dubbelle bedrag. 
Verloor je, kreeg degene die het spelletje leidde dat ingezette bedrag. Ook kregen 
we chips en Fanta, cola, water, ranja. Toen de spelletjes klaar waren wachtten we 

tot onze ouders ons op kwamen halen. En toen was dag 1 alweer voorbij!    
  
Dinsdag ochtend brachten onze ouders ons naar de 
kamplocatie en werden we gelijk verwelkomd met een 
lekker ontbijtje. Daarna gingen we het zweedsloopspel 
spelen. Je maakte een 3tal en je kreeg een begincijfer. 
Je zocht in het bos dat cijfer, als je dat vond beant-
woordde je de vraag. Vervolgens beantwoordden we 
alle vragen in volgorde. Daarna had je tijd voor jezelf 
en  was het alweer tijd om te lunchen. We aten soep! Je 
kon ook nog boterhammen eten, daarna kon je weer 
lekker chillen. Toen was het tijd om avond te eten. Er 
kwam een frietkar langs en het was  echt heerlijk! Toen 
speelden we het geluiden spel van de bokkenrijders. Je 
werd met een 4 tal aan elkaar gebonden en ging het bos in om alle rollen te vinden 
en op te schrijven, daarna was er een kampvuur en was het alweer tijd om opge-
haald te worden.  
  
Ook woensdag was een super leuke dag !! Toen we aankwamen  gingen we och-
tend eten en de lunch voorbereiden voor de middag, want we gingen naar de Efte-

ling   !! We verzamelden onze spullen bij elkaar om te  vertrekken, toen we aan-
kwamen bij de Efteling zochten we een plekje om aan het einde van de dag te ver-
zamelen, we kregen 2 euro mee om er iets lekker van te kopen. We mochten zelf 
weten met wie we door het park heen gingen. Toen het tijd was om terug te gaan, 
pakten we onze fietsen en vertrokken we terug naar school. Waar bijna al onze 
ouders aan het wachten waren.  En toen was het weer tijd om terug te gaan naar 
huis!   
  
Het was een geslaagd kamp   
  
Gemaakt door Ieke, Sophie, en Inke uit Topaas      

Kamp unit 4 



 

 Donderdag 17 juni 2021 

gaat groep 8 een middag 

oefenen op het VO! 

De oefenmiddag voor de 

rest van de school is op 

donderdag 15 juli 2021. 

Groep 8 is deze middag 

op school. 
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Het duurt nog eventjes voor de schoolkalender klaar is. Maar de vakanties, vrije dagen 
en studiedagen kunnen we alvast met u delen.  
 
De 15e verjaardag van de school (het lustrum) zullen we vieren op 22, 23 en 24 sep-
tember. 
 

Vakanties en feestdagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiemomenten 
 

 

Vakanties en studiedagen 

Herfstvakantie  25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 

2e Paasdag  18 april 2022   

Meivakantie  25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022   

2e Pinksterdag  6 juni 2022   

Zomervakantie  25 juli t/m 2 september 2022 

Dinsdag 28 september 2021 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Dinsdag 5 oktober 2021 Hele dag 

Vrijdag 5 november 2021 Hele dag 

Woensdag 10 november 2021 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Dinsdag 14 december 2021 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Vrijdag 24 december 2021 Hele dag 

Donderdag 20 januari 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Maandag 7 februari 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Dinsdag 22 februari 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Maandag 21 maart 2022 Hele dag 

Woensdag 30 maart 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Woensdag 25 mei 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Donderdag 26 juni 2022 Middag (vanaf 12.30 uur) 

Woensdag 6 juli 2022 Hele dag 


