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Correctie studiedagen 

In de vorige klinkerlink is een typefout geslopen bij de studiedagen voor volgend 
schooljaar. Donderdag 26 juni 2022 moet zijn donderdag 16 juni 2022. Op donder-
dag 16 juni 2022 staat een studiemiddag gepland. Excuses voor de onduidelijkheid. 

Gevonden spullekes 

Zelfs de bakken van de gevonden voor-
werpen merken dat er geen ouders in de 
school kunnen komen. De bakken zitten 
overvol.  
 
Op dinsdag 13 juli zullen de conciërges 
voor én na schooltijd de inhoud van de 
bakken uitstallen zodat u uw eigen spul-
len kunt komen ophalen. Zij zullen dit óf 
op het voetbalveldje doen óf in de speel-
zaal van unit 1 (via de ingang van de bso 
kunt u dan naar binnen en via een nood-
deur weer naar buiten). De plaats is 
afhankelijk van het weer en de planning 
van unit 1 op die dag. 

 

Portfoliomappen en oudergesprekken 

Op maandag 28 juni krijgt uw zoon/dochter de portfoliomap mee naar huis. U kunt 
thuis samen met uw kind de inhoud van het portfolio bekijken.  
Achterin de map zit vanaf groep 3 de CITO-grafiek. Deze grafiek is aangevuld met 
de resultaten van de CITO-toetsen die uw kind de afgelopen weken gemaakt 
heeft.   
 
Alle kinderen nemen hun map uiterlijk maandag 12 juli weer mee naar school. Zo 
hebben de leerkrachten en uw kind genoeg tijd om het portfolio weer te vullen 
met het laatste kernconcept.  
 
Vanaf 1 juli vinden de optionele oudergesprekken plaats. Hiervoor krijgt u nog een 
uitnodiging van de thuisgroepleerkracht(en). Het kan zijn dat de leerkracht u uitno-
digt voor het gesprek of u kunt zelf inschrijven als u met de leerkracht in gesprek 
wilt. In overleg met u als ouder vinden deze gesprekken online of fysiek op school 
plaats.  
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 Vorige week dinsdag zijn we gestart met kernconcept evenwicht en kringloop.  
 
In dit kernconcept leren leerlingen verschijnselen in de natuur en de maatschappij 
te verklaren aan de hand van de begrippen evenwicht en kringloop. In de natuur 
en bij mensen wordt gestreefd naar evenwicht, naar een balans, zoals bij een 
weegschaal, maar bijvoorbeeld ook een balans tussen de hoeveelheid eten die je 
tot je neemt en de hoeveelheid energie die je verbruikt, tussen je inkomsten en je 
uitgaven. Veel kringlopen zijn te verklaren door een voortdurend streven naar 
evenwicht. De leerlingen doen in dit kernconcept ervaring op met diverse soorten 
kringlopen in de gebieden mens en maatschappij en natuur en techniek. 
 
Dit jaar steken wij in op balans in de natuur. In de natuur is er bijna nooit sprake 
van evenwicht, bijna altijd is ergens een ´teveel´ en ergens een ´te weinig´. Door de 
zon wordt bijvoorbeeld de lucht opgewarmd en ontstaat er een hoge drukgebied 
en een lage drukgebied. Deze verstoring van het evenwicht zorgt voor beweging, 
in dit geval voor wind.  
 
In unit 1 en 2  leren de kinderen over het weer en de seizoenen. Dat doen ze van-
uit het thema ‘de camping’. In unit 1 zijn diverse spelhoeken gemaakt. Een cara-
van, een zwembad (zonder water) en een ijswinkeltje. Hier spelen de kinderen na 
hoe grote mensen doen op een camping in de zomer. Er worden prijslijsten ge-
maakt voor de ijswinkel. Bij de receptie van de camping moeten reserveringen ge-
daan worden. Ook moet je je melden bij de receptie als je wil zwemmen.  

En wat is er nou heerlijker dan op een stoeltje voor de caravan te zitten en te kij-
ken hoe je klasgenoten aan het werk zijn. Want tja, zo doen grote mensen op de 
camping. 
 
In unit 2 is er een groot ‘probleem’. Juffrouw Joortje is in haar vrije tijd een caravan 
aan het opknappen op een camping. Afgelopen dinsdag was ze te laat op school 
omdat er geen water was op de camping. Dit was uiteraard een groot probleem 
voor de campingeigenaar. De kinderen zijn gaan onderzoeken wat er mogelijk aan 
de hand kan zijn en hebben tips opgeschreven voor de eigenaar van de camping.  
 
In unit 3 en 4 gaan de kinderen zich verdiepen in diverse weersverschijnselen. Ze 
gaan leren welke weersverschijnselen er allemaal zijn en hoe ze ontstaan. Daarna 
zullen de kinderen een eigen weersvoorspelling gaan maken op basis van onder-
zoek met diverse weer/meetinstrumenten.    

Kernconcept Evenwicht en Kringloop 
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Op dinsdag 29 juni zal de schoolfotograaf de hele dag aanwezig zijn op Klinkers. De 
schoolfotograaf zal alle groepen op de foto zetten en ook van ieder kind een indivi-
duele foto maken.  
 
Het verzoek van de schoolfotograaf is om kinderen die dag geen volledig witte of 
volledig zwarte bovenkleding te laten dragen.  
 
Wegens corona kunnen er dit jaar helaas geen broertjes– en zusjesfoto’s op school 
gemaakt worden. De fotograaf organiseert wel een broer-zus dag in zijn eigen fo-
tostudio. Hiervoor kunt u zich vanaf volgende week inschrijven op de website van 
de fotograaf. Www.kiekschoolfoto.nl De schoolfotograaf zal hierover communice-
ren via zijn eigen facebookpagina.  

Schoolfotograaf 

 

 

Op de website www.vakantiebieb.nl kunt u tussen 1 juni en 31 augustus 2021 gratis 
boeken downloaden die zowel online als offline gelezen kunnen worden. Ideaal voor 
op vakantie!  
 
Het is belangrijk voor kinderen om ook in de vakantie te blijven lezen. Hierdoor blijft 
het leesniveau van het kind op peil. Heeft uw kind geen zin om zelf te lezen in de va-
kantie. Maak er dan een gezellig voorleesmoment van en laat uw kind meelezen in 
het boek.  

 

Vakantiebieb 


