
  

 

 

 

 

Inhoud: 

KC binding .......................... 1 

Dag van de leraar ............... 1 

Lustrum .............................. 2 

Gevonden voorwerpen ...... 2 

Strandballenwedstrijd ........ 3 

Kinderboekenweek ............ 3 

SMW ................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

07-10 Afsluiting KC 1 

12-10 MR en OR vergaderen 

12-10 Opening KC 2 

 

                   1                      

Basisschool klinkers 16e schooljaar  .  nummer 4 .  06 oktober 2021 

Kernconcept Binding ronden we deze week af. 
 
In unit 1 zullen beer en eend (van de boeken 
van Max Velthuijs) met elkaar gaan trouwen. 
De kinderen zijn momenteel het trouwfeest 
voor beer en eend aan het organiseren. 
 
In unit 2 tot en met 4 zijn de kinderen de afge-
lopen weken bezig geweest met het maken 
van hun eigen lustrum-krant. Hierin konden ze 
wat ze geleerd en ervaren hebben combineren 
met taal. Vrijdag zullen de redacties van de 
Lustrum-kranten hun eerste oplages opleve-
ren. Iedere unit zal die op eigen wijze delen 
met de ouders.  
 
Volgende week starten we met kernconcept 
Tijd en Ruimte en duiken we met elkaar de ge-
schiedenis in!      

Kernconcept Binding 

Gisteren was ‘de dag van de leraar’. Een studiedag voor onze leerlingen en 
een verwendagje voor ons. Het bestuur van Xpect Primair had voor alle 
personeelsleden een dag georganiseerd in de Beekse Bergen.  
 
Ook de OR heeft ons in het zonnetje gezet. Heerlijke chocoladehartjes met 
de tekst “Een echte leraar geeft les vanuit het hart” 
Dankjulliewel OR!  

Dag van de leraar. 
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U zult de verhalen over het lustrum vast wel van uw kind gehoord hebben. Aan alle 

snoetjes gezien te hebben, hebben zij er net zo van genoten als wij. En waren zij na 

afloop net zo vermoeid als wij. Moe maar voldaan, zullen we maar zeggen. 

De redacties van de lustrum-kranten zijn op dit moment nog volop aan het werk. Toch 

hebben we alvast wat artikelen uit de krant kunnen ontvangen. 

Lustrum. 

 

De bakken van de gevonden voorwerpen kunnen nauwelijks meer dicht! Dat betekent 

dat veel te veel spullen liggen te wachten tot ze worden opgehaald door hun eigenaar of 

eigenaresse.  

We vinden het belangrijk dat kinderen zélf verantwoordelijkheid leren dragen voor hun 

spullen. Laat uw kind daarom regelmatig in deze bakken kijken of neemt u samen met uw 

kind een kijkje in deze bakken.  

Op maandag 18 oktober zal meneer Frank, om 8.20 uur én om 14.30 uur, alle gevonden 

voorwerpen uitstallen in de speelzaal van unit 1. U kunt dan (samen met uw kind) via de 

deur van de BSO bij de speelzaal naar binnen om een rondje te lopen langs alle bekers, 

bakjes, gymspullen en jassen. Wie weet ligt er wel iets tussen waarvan u niet eens wist 

dat uw kind het kwijt was.  

Alles wat er daarna nog over blijft, zullen we naar kringloopbedrijf LaPoubelle brengen. 

Gevonden voorwerpen 
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We hebben een heleboel leuke inzendingen ontvangen van vakantiefoto’s 

met de Klinkers-strandbal. Dankjulliewel voor alle inzendingen! De jury had 

het moeilijk om een winnaar te kiezen. Na lang overleg hebben zij besloten 

dat Inke gewonnen heeft. Inke is helemaal naar Griekenland gevlogen om 

daar met juffrouw Femke op de foto te gaan. Juffrouw Femke liep haar af-

studeerstage tijdens het eerste jaar van Klinkers, heeft daarna zo’n 11 jaar 

gewerkt als juf van unit 1 en is 4 jaar geleden verhuisd naar Griekenland. 

Juffrouw Femke heeft laten weten dat ze het een hele eer vindt dat Inke 

haar opgezocht heeft én dat Inke met deze foto gewonnen heeft. Gefelici-

teerd Inke, je mag je prijsje ophalen bij meneer Jasper.  

Strandballenwedstrijd 

 

Kinderboekenweek 

 

 

Op Klinkers doen wij niet mee met de kinderboekenweek. Wij kiezen hiervoor omdat 

het onderwerp van de kinderboekenweek niet past bij ons kernconcept. Het doel van 

de kinderboekenweek is het promoten van lezen bij kinderen. Op Klinkers doen wij dat 

door het jaar heen op allerlei manieren. Vooral door zelf te lezen tijdens lekker-

leestijd, door veel voor te lezen en door kinderen boekpresentaties te laten houden. 

De bibliotheek organiseert  wel allerlei activiteiten tijdens deze week: 
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