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Kernconcept Tijd en Ruimte
Kernconcept Tijd en Ruimte. Het ene
jaar leggen we het accent op ruimte
en het andere jaar op tijd. Dit jaar
steken we in op tijd. In unit 1 staat de
klok en de tijdsindeling centraal en is
in iedere klas een spelhoek van een
klokkenwinkel gecreëerd. In unit 2
hebben de kinderen zich eerst verdiept in ’hoe wonen wij’ en zijn zich
nu aan het verwonderen over hoe
mensen vroeger in de oertijd leefden.
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In unit 3 en 4 zijn de kinderen in een groepje een uitvinding aan het onderzoeken. Ze beantwoorden daarbij vragen als: Wanneer is het uitgevonden?
Waarom is het uitgevonden? Hoe is de doorontwikkeling van de uitvinding
geweest? Wat merken we nu nog van deze uitvinding? Hoe zou ons leven er
nu uit zien als dit nooit uitgevonden was?

Ontwikkelgesprekken ..... 2
Ouderavond .................... 2

Studiedagen
Vorige week donderdag en vrijdag heeft het team
van Klinkers 2 studiedagen gehad. Donderdag stond
in het teken van pedagogisch handelen waarbij we
door 2 externe trainers meegenomen zijn ons pedagogisch handelen te bekijken aan de hand van onze
visie.
Op vrijdag hebben we ons samen met de Ericaschool uit Otterloo verzameld in
de Lochal. Waar we door mensen van een IB PYP-school uit Den Haag aan het
werk gezet zijn met onderzoekend leren. Zowel de Ericaschool als Klinkers hebben zich kandidaat gesteld om zich te ontwikkelen tot een IB PYP-school en willen tijdens dit
traject samen optrekken.

Kalender:
19-11 afsluiting KC 2
23-11 MR en OR vergaderen
24-11 opening KC 3

Wilt u meer lezen over IB PYP dan kunt u dat
doen op deze website: Primary Years Programme (PYP) - International Baccalaureate®
(ibo.org)
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De school versieren voor Kerstmis

Doos
De OR is op zoek naar een grote
doos waar een kerstboom in past.
De gewenste afmetingen zijn:
Lengte 100 cm
Breedte 75 cm
Hoogte 70 cm
Graag contact opnemen met Thalja
Jimmink indien u zo’n doos heeft.

De OR zal op vrijdag 10 december om 8.30 uur de school gaan versieren voor
Kerstmis. Omdat dit altijd veel werk is zoeken zij hiervoor nog een aantal extra
handen.
Wil je mee komen helpen, mail dit dan even naar Thalja Jimmink
tjimmink@hotmail.com

Tevredenheidsonderzoek
Vorige week heeft u een uitnodiging gekregen voor een tevredenheidsonderzoek. Afgelopen maandag heeft u hiervoor een herinnering ontvangen. Wij willen u verzoeken deze enquête in te vullen zodat wij als school weten waar onze
krachten en kansen liggen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Babynieuws
Juffrouw Lizzy heeft vorige week heel
leuk nieuws met haar groep gedeeld.
In mei is zij uitgerekend van haar
tweede kindje!

Ouderbijdrage

Ontwikkelgesprekken

Als het goed is heeft u afgelopen
dagen via uw kind een brief ontvangen voor de ouderbijdrage.
Het zou fijn zijn als de OR ook op uw
bijdrage kan rekenen.

Vanaf vandaag 16 uur kunt u zich inschrijven voor een ontwikkelgesprek met
de leerkracht van uw kind. Hierover heeft u een mail ontvangen.
Deze gesprekken zullen op school plaatsvinden. We hebben de gesprekken zoveel als mogelijk gespreid zodat het voor u en ons mogelijk is om afstand tot
elkaar te houden.

Ouderavond
De ouderavond van 16 november gaat helaas niet door. We hadden jullie
graag weer eens in de school ontvangen. De huidige corona-situatie laat het
niet toe om volgende week een fysieke ouderavond te organiseren. Hopelijk
kunnen we jullie in maart 2022 wel weer ontmoeten op een fysieke ouderavond!
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