
 

 

 

 

 

Inhoud: 

Kernconcept ................... 1 

NK tegelwippen .............. 1 

Musical ............................ 2 

Vanuit de MR .................. 2 

Studiedag 25 juni ............ 2 

Zomerlezen ..................... 3 

De ruimtevaartschool ..... 4 

 

 

Kalender: 

09-07 groepsindeling bekend 

15-07 oefenmiddag 

                   1                      

Basisschool klinkers 15e schooljaar  .  nummer 20 .  7 juli 2021 

Unit 3 en 4 doen mee aan het NK tegelwippen tegen Breda. De kinderen van 

maansteen hebben een filmpje gemaakt waarin zij de betrokkenheid van de 

burgemeester van Tilburg vragen. Binnen kernconcept Evenwicht en Kringloop 

leren de kinderen dat het voor de natuur beter is als er meer tegels verruild 

gaan worden door groen. Zij zijn hiervoor reclame aan het maken om zo veel 

mogelijk mensen aan te sporen een aantal tegels te wippen.  

NK tegelwippen 

In unit 2 is een ‘groot probleem’. Er is geen water meer op de camping. De kin-

deren zijn mogelijke oorzaken en oplossingen aan het verzamelen voor de eige-

naar van de camping 

Kernconcept evenwicht en kringloop 
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 Sinds deze week lopen er dames op hoge hakken met rolkoffertjes door de school. 

Ook mannen met koksmutsen, daklozen en nog wat andere mensen die er interes-

sant uit zien. En meneer Wout… met een videocamera in zijn hand. Het is weer zo 

ver. De kinderen van groep 8 zijn druk aan het oefenen voor de musical. Regelma-

tig klinken er liedjes die uit volle borst worden meegezongen uit de gymzaal en is 

juffrouw Cindy druk bezig met het afwerken van de decor-stukken. Dat belooft 

weer een mooie voorstelling te worden! Dit jaar wordt er een speelfilm gemaakt 

van de musical die door alle ouders van groep 8 te bekijken is.  

Musical 

Vanuit de MR 
In deze laatste formele vergadering van dit schooljaar kijken we terug- en vooruit. 

We bespreken het contact met ouders op dit moment en afgelopen schooljaar. 

We constateren dat er afgelopen schooljaar erg gezocht is naar hoe contact te 

hebben met elkaar. Door omstandigheden was het een schooljaar, anders dan alle 

anderen en het stukje communicatie was een hele uitdaging. De communicatie 

liep het gehele schooljaar anders dan dat we gewend zijn. Aankomend schooljaar 

moeten we de normale gang van zaken rondom communicatie met ouders, maar 

ook het reflecteren met de kinderen (portfoliogesprekken etc.) weer oppakken. 

 

De NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden zijn uitgelegd door Jasper en wij 

als MR hebben daar onze vragen over kunnen stellen. Dit onderwerp gaat in het 

volgend schooljaar geregeld terugkomen op de agenda van de MR. Zo volgen we 

de ontwikkelingen rondom de besteding van deze gelden om eventuele corona-

vertraging aan te pakken en zo een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs te geven 

nauwgezet. De schoolgids is door ons vastgesteld. Deze zal via de website gedeeld 

gaan worden. 

Studiedag vrijdag 25 juni 

Tijdens de studiedag van 25 juni 2021 heeft het hele team van Klinkers een pre-

sentatie gekregen van 2 dames van basisschool ‘Het Startpunt’ uit Den Haag. Ba-

sisschool Het Startpunt is sinds een aantal jaar een IB World School. Dit houdt in 

dat zij werken volgens de principes van het International Baccalaereate (IB). 

Het team van Klinkers is aan het onderzoeken of we ons kandidaat willen stellen 

om ook een IB World School te worden. Deze kandidaatstelling omvat een 3-jarig 

traject waarbij we als school begeleid worden om ons onderwijs aan te passen aan 

de principes van het IB. 

Wat we er nu van weten en over gezien hebben lijkt het heel erg op wat we nu al 

doen en zou dit een passende doorontwikkeling en verduurzaming zijn van ons 

onderwijsconcept. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Mocht u nieuwsgierig zijn, neem eens een kijkje op deze website:  https://

www.ibo.org/programmes/primary-years-programme/ 
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Ieder jaar herinneren we ouders en kinderen aan de GRATIS vakantiebieb van de bibli-
otheek. Daar kun je boeken downloaden en in juli en augustus smullen van leesvoer. 
In tegenstelling tot ons enthousiaste bericht in de vorige Klinkerlink is er deze zomer 
helaas geen VakantieBieb.   
 

Dit jaar willen we een gouden tip geven hoe er toch GRATIS voorgelezen of meegele-

zen kan worden. Ga dan naar Yoleo.nl en bekijk de boekenkast. Met een bibliotheek-

pas kun je inloggen en een boek op AVI niveau, titel of schrijver kiezen. Een cursor 

wijst aan wat er wordt voorgelezen en wil je zelf lezen dan zet je dat even uit. Heel fijn 

voor ouders die ook wel vakantie willen en kinderen die niet graag een heel boek ge-

makkelijk zelf kunnen of willen lezen.  

10 Tips ter inspiratie om samen te blijven lezen: 

Zomerlezen 
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De Ruimtevaartschool zorgt voor een unieke reis naar Mars voor kinderen tussen de 9 en 
12 jaar. Zes zondagen komen ze bij elkaar. In die dagen worden ze helemaal klaarge-
stoomd. De deelnemers mogen zich na afloop echte jonge astronauten noemen. Maar dat 
gaat niet zomaar! Eerst ondergaan zij een fitheidstest, leren ze echt astronautenvoer eten, 
zelf een raket bouwen én afvuren. Ook ontdekken ze hoe te overleven op een andere pla-
neet. 
 
Jonge astronauten worden klaargestoomd voor een reis naar Mars 
 
Op een speelse manier maken de leerlingen kennis met alle aspecten die bij een reis naar 
Mars komen kijken. Het programma bestaat uit zes zondagen van 13.00 tot 15.00 uur. De 
start vindt plaats in de LocHal op zondag 12 september. 
 
Deze dag bereiden de deelnemers zich voor op hun reis naar Mars. Vervolgens gaan ze op 
verschillende locaties aan de slag met ruimtevaartlessen, het bouwen van hun eigen raket, 
het reizen in het heelal en het overleven op Mars. 
 
Tot slot zetten ze weer koers terug naar planeet Aarde. Met een hoop kennis en ervaringen 
op zak breekt op 17 oktober de grote dag aan. In de LocHal eindigt hun reis en worden ze 
weer verwelkomt door hun familie. Willen de astronauten terug naar de aarde, of op Mars 
blijven? En vooral: waarom en wat hebben ze van deze reis geleerd? 
 
Zondag 12 september – Astronauten van de toekomst, FutureLab LocHal 
 
Zondag 19 september – Curiosityworld, FutureLab LocHal 
 
Zondag 26 september – Tijd om te denken en te filosoferen, FutureLab LocHal 
 
Zondag 3 oktober – De raket lancering, Ontdekstation013 
 
Zondag 10 oktober – Een nieuwe wereld, Natuurmuseum Brabant 
 
Zondag 17 oktober – Terug naar de aarde, Switch/ContourdeTwern, Stemmingmakerij 
LocHal 
 
De ruimtevaartschool is voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De kosten voor deze zesdaagse 
reis zijn in totaal €60,-. euro. Wees snel, er zijn beperkte plekken. Stap met ons dit avon-
tuur in en meld je aan! De Ruimtevaartschool (bibliotheekmb.nl) 
 
Aan deze reis hebben de Bibliotheek Midden-Brabant, De LocHal, Ontdekstation013, Na-
tuurmuseum Brabant, Curiosityworld en Switch/ContourdeTwern meegewerkt. 

   

De ruimtevaartschool 


