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Kernconcept Tijd & Ruimte
Vorige week openden wij het kernconcept Tijd & Ruimte. Tijd en ruimte horen bij elkaar. Onze tijdsindeling
hebben we afgeleid van hoe we ons bewegen door het
heelal ten opzichte van de maan, de zon en de andere
planeten.

Inhoud:
KC Tijd & Ruimte ............. 1

Dit jaar nemen we Tijd als invalshoek. Enerzijds horen
daar klokken en kalenders bij. Anderzijds het besef dat op dit moment op een
andere plaats iets anders gebeurt én het besef dat voor ons al veel andere
mensen geleefd hebben; de geschiedenis.
We openden het kernconcept met een trigger. De
leerkrachten van unit 1 hebben het geluid van een
tikkende klok laten horen. De leerkrachten van unit 2
t/m 4 hadden zich verkleed als een historisch figuur
met een voorwerp in hun hand uit een andere tijd.
De leerlingen mochten na hun verwondering de leerkrachten en de voorwerpen bij het juiste tijdvak
plaatsen.
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We duiken met de kinderen lekker de geschiedenis in
de komende weken.

Squid game
Razend populair is hij inmiddels; de Netflix-serie Squid-game. Echter verbazen
wij ons als team er over dat er kinderen zijn die deze serie kijken terwijl daar
een leeftijdsgrens van 16 jaar op zit. Daarnaast is het zo dat kinderen ook via
Tiktok of Youtube delen van de serie kunnen zien. Het spelletje Annemariekoekoek hebben we al een aantal keren gezien op het schoolplein. Ookal spelen
ze het gelukkig onschuldiger dan in de serie, wij maken ons als team wel zorgen
om de beelden die ze mogelijk te zien hebben gekregen.
In unit 4 zijn de leerkrachten met de kinderen het gesprek aan gegaan over deze
serie. We zouden het fijn vinden als u als ouder ook thuis het gesprek voert
hierover. Vraag er eens naar wat uw kind zo aantrekt in deze serie? Wat het
gevolg zou kunnen zijn als er mensen zijn die denken dat dit echt is? Wat het er
van vindt als dit in het echt zou gebeuren? Wat zou de bedoeling kunnen zijn
van de makers van deze serie?

Kalender:
25-10 tm 29-10
herfstvakantie
04-11 Studiedag
05-11 Studiedag
10-11 Studiemiddag
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Tevredenheidsonderzoeken
In samenspraak met de MR starten we na de herfstvakantie met het uitzetten van een
oudertevredenheidsonderzoek én een medewerkertevredenheidsonderzoek.
Beide onderzoeken worden uitgevoerd door DUO onderwijsonderzoek & advies.
Vanaf 1 november krijgen alle ouders & alle medewerkers een mail met de uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen.
De resultaten van beide onderzoeken zullen we gebruiken om ons onderwijs verder te
verbeteren en evt. nieuwe speerpunten voor de komende periode op te stellen.

Kerstviering + vrije middag
Post
U heeft de afgelopen dagen, via uw
kind, een brief ontvangen waarin wij
u vragen om de naam én woongegevens van uw kind(eren) te controleren. Na controle, en eventueel aangebrachte wijzigingen, kunt u de
brief weer mee naar school geven
met uw kind.
Vandaag ontvangt u ook een brief
waarin u de AVG-voorkeuren aan
kunt geven. Ook deze brief willen wij
terug ontvangen.
Geen brief ontvangen? Vraag het
aan uw kind of kijk in zijn of haar tas.

Op donderdag 23 december vieren we van 17 uur tot 19 uur Kerst
op Klinkers. Deze dag gaan de kinderen tot 12.30 uur naar school.
Noteert u dit alvast in uw agenda. Inhoudelijke informatie over de
kerstviering ontvangt u tegen de tijd dat het zover is.

Vervangingsproblemen
Het zal u niet ontgaan zijn dat Nederland kampt met een lerarentekort. Voor u als
ouder op Klinkers is dat wellicht niet altijd merkbaar. Wij als Klinkers boffen immers
dat we dit jaar voor elke groep een leerkracht hebben. Er zijn scholen, ook in Tilburg,
die moeite hebben hun vacatures gevuld te krijgen.
Voor ons is het lerarentekort al wel merkbaar. We merken het vooral wanneer een
leerkracht ziek is. Ziektevervanging kunnen wij grotendeels intern oplossen, door
leerkrachten met ondersteunende taken een groep over te laten nemen. Wanneer
dat niet mogelijk is doen wij een beroep op de invalpool van Xpect. Echter is deze
pool, door het lerarentekort, niet zo groot.
Met het naderende griepseizoen vrezen wij dat het wel eens voor kan komen dat we
geen leerkracht voor een klas hebben en de klas een dag thuis moet blijven. Wij zullen er voor waken dat hierin de lasten over de klassen verdeeld worden en niet
steeds dezelfde klas thuis moet blijven.

4 & 5 november : Studiedagen
10 november : Studiemiddag 12.30 uur alle leerlingen vrij.
Mogelijk heeft u een vacature voorbij zien komen voor een baan in unit
1. Deze is voor een vervanging van
het zwangerschapsverlof van Meggie in Olivijn.
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Ouders met een onderwijsbevoegdheid
Ben jij die ouder met een onderwijsbevoegdheid die het leuk vindt om een keer een
dagje op Klinkers in te vallen? Laat dan vooral je bereidheid en wellicht ook al beschikbaarheid weten aan Jasper: jasper.rodenberg@xpectprimair.nl
De leerkrachten in een unit werken heel nauw samen en zullen je die dag meenemen
en ondersteunen in de uitvoering van het onderwijs.
Mocht u geen onderwijsbevoegdheid hebben maar overweegt u om in het onderwijs
te komen werken. Neem gerust contact op met de HR adviseur van onze stichting
over de mogelijkheden. maayke.fransen@xpectprimair.nl

Vanuit de OR
Op school is een actieve OR groep. We bestaan uit 13 personen die zich met name bezig
houden met het ondersteunen van de leerkrachten bij het organiseren van en versieren
bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, sportdag, carnaval en Pasen. Per activiteit is er
een subgroepje dat samen met een aantal leerkrachten inhoud geeft aan de activiteit bij
het organiseren en het uitvoeren. Ook zorgt de OR voor informatie aan alle klassenouders, om hen wegwijs te maken in de afspraken die hiervoor gemaakt zijn. De OR vergadert 1x per maand, daarbij sluit ook een leerkracht aan, en meestal de directeur.
Om de activiteiten gefinancierd te krijgen vragen we ouders een ouderbijdrage te betalen. Onze penningmeester maakt elk jaar een begroting om al het geld te verdelen over
deze activiteiten. Daarnaast wordt er ook budget vrij gemaakt voor uitstapjes bij kernconcepten, het lustrum, kamp van unit 4 en krijgen leerkrachten met de dag van de Leraar en bij bijzondere gelegenheden een cadeautje. Voor de ouderbijdrage ontvangt u
binnenkort een brief met daarin alle informatie.
Vorig jaar lieten we weten vanwege de coronamaatregelen niet te kunnen vergaderen
en een ledenstop te hebben. We zijn blij dat we weer kunnen vergaderen en te melden
dat we weer op zoek zijn naar een aantal nieuwe leden. Heb je interesse om deel te nemen aan de OR of meer informatie wilt hebben, kan je contact opnemen met Thalja (email hieronder).
We gaan er weer een mooi schooljaar van te maken!
Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd aanspreken of mailen.
Namens alle leden,
Maikel en Thalja (tjimmink@hotmail.com)

Vanuit de MR
In onze vergadering van 12 oktober hebben we vanuit het leerkrachtenteam een aspirant-lid te gast. Hopelijk heeft deze collega een goed beeld gekregen van de MR en van
onze taak en kunnen we ons volgend overleg met het gewenst aantal leden voeren.
Het schooljaar is inmiddels een aantal weken in volle gang. In de eerste weken hadden
we te maken met nog wat strengere maatregelen wat betreft corona-regelgeving. Helaas zijn hierdoor de ouder-informatieavonden nog op een andere manier gegaan dan
we eigenlijk zouden willen. Grote groepen mensen bij elkaar in de school was en is nog
lastig. Wel merken we dat de versoepelingen voor ons als school veel betekenen. We
zien na schooltijd weer ouders aanschuiven voor een gesprek met leerkrachten en bij
het lustrum was het ontzettend fijn om weer ouders in en rondom de school te zien.
We gaan wat dat betreft weer de goede kant op. Erg prettig!
We leven in een wereld waarin digitaliseren een steeds grotere rol speelt, ook voor kinderen. Laptops en digitale borden worden in de school veelvuldig gebruikt. Prettige
hulpmiddelen, maar het gebruik hiervan neemt ook risico’s met zich mee. Als MR geven
we het schoolteam mee hier goed over na te denken. Waar staat het gebruik van deze
middelen in de visie? Hoe kritisch zijn we op schermtijd van de kinderen? Dit onderwerp krijgt zeker een vervolg.
Onze voorzitter heeft het vorig MR-schooljaar zorgvuldig verwerkt in een beknopt verslag. Mocht u benieuwd zijn naar de inhoud hiervan, dan kunt u dit verslag altijd bij
hem opvragen. Dit kan via bs.klinkers@xpectprimair.nl
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