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Kernconcepten
Vorige week heeft iedere unit op eigen wijze kernconcept Tijd en Ruimte afgerond. Unit 1 heeft het thema ‘Tijd’ tijdig afgesloten zodat Sint op tijd in de unit
kon zijn. De groepen van unit 2 hebben een bezoekje kunnen brengen aan de
IJzertijdboerderij. De groepen van unit 3 en 4 hebben hun onderzoek naar uitvindingen aan elkaar gepresenteerd. De kinderen van unit 4 hebben ook nog
een bezoekje gebracht aan de uitvindfabriek, voor de groepen die konden
gaan dan. Voor een groep was het bezoek helaas afgezegd vanwege coronaproblemen.
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Vandaag openden we in unit 3 en 4 kernconcept Materie. We verdiepen ons
deze periode in de verschillen tussen stoffen en bekijken waar alles van is gemaakt.

Kalender:
Unit 1 en 2 zijn vorige week al gestart met Materie in het
thema Sinterklaas. Er is alleen 1 probleempje; Bakpiet is
het pepernotenrecept kwijt. De kinderen gaan Bakpiet
helpen. Door allerlei ingrediënten in verschillende hoeveelheden met elkaar te mengen onderzoeken ze wat
nodig is en hopen ze er achter te komen hoe Bakpiet
weer pepernoten kan bakken.

03-12
Sintviering
07-12
MR en OR vergaderen
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Sint en Kerst
Op vrijdag 3 december komen de Sint en zijn pieten weer een bezoek brengen
aan onze school. Gelukkig kan dit, ondanks corona, doorgaan!
Helaas kunnen we de Sint niet met alle ouders erbij ontvangen. Daarom komt
hij ergens in de loop van de dag aan op Klinkers. Door de aangescherpte maatregelen is het ook niet mogelijk dat de klassenouders aanwezig zijn.

Qrabbl
Vorige week hebben we in twee klassen een Qrabblaar ingezet op een dag dat
we geen vervanging konden vinden. Qrabbl is een platform waar creatieve docenten hun diensten aanbieden aan het onderwijs. Xpect Primair is een samenwerking aangegaan met deze organisatie. Dat maakt dat we ‘zolang de voorraad
strekt’ creatieve docenten voor de groep in kunnen zetten. Dus mocht uw kind
binnenkort een keer vertellen dat ze een hele dag bezig zijn geweest met muziek maken, theater, beeldende vorming, game-design of iets dergelijks. Dan
weet u dat er een Qrabblaar langs is geweest.

Loes en Kyona hebben vorige week namens Klinkers
deelgenomen aan een bijeenkomst voor kinderraden.
Daar kwamen van elke
school van Xpect leerlingen
van hun kinderraad. Het onderwerp was Leren met Lef.
Loes en Kyona hebben door
middel van onderstaand
doek onze school gepresenteerd.

Uitvindfabriek uitstapjes unit 4
We hebben uit betrouwbare bronnen vernomen dat het grootste deel van de
staff van de uitvindfabriek ziek was op de dag dat Saffier zou gaan. Vervangend
hebben zij 18 november 2021 device dag gehad.
Topaas is 16 november en Smaragd 18 november naar de uitvindfabriek in Breda geweest. We zijn er met unit 4 heen geweest om te leren over de uitvindingen die er zijn om problemen van mensen op te lossen maar ook om zelf uit te
gaan vinden. Kinderen hebben van alles gemaakt met piepschuim, hout,
schroevendraaiers, tangen, moeren, stokjes, elastiekjes, papier, lijm,
schroefjes, spijkers en zagen. Ze gebruikte ook oude spullen zoals radio’s, tv’s,
oud metaal, oud plastic en meer oude rommel.

Een flauwe woordgrap tussendoor: uit(stapje)
vindfabriek!!
Ook hebben we gebruik gemaakt van motoren, batterijen, koperdraad en rietjes. Er was ook een machine waarmee je met ijzerdraad dat warm werd piepschuim kon snijden en er was nog veel meer.
Welk woord kun je maken met de schuine, dikke letters in de titel?
De meeste kinderen vonden de uitvindfabriek:

Groetjes van Jelte en Stijn
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Drone-cup
Het is oppassen geblazen in de hal van de school en de
gang van unit 3. Voor je het weet vliegt er een drone om
je oren. De kinderen van unit 3 doen mee met de dronecup en zijn dagelijks heel geconcentreerd aan het oefenen.
Dit jaar organiseert Xpect Primair voor het eerst een
eigen Drone-cup. Een toernooi waarbij de groepen 5
en 6 van verschillende basisscholen tegen elkaar
strijden om de Drone-cup.
De kinderen van unit 3 krijgen 3 keer een les vanuit
Futuremindz. Tijdens deze lessen leren ze hoe ze een
drone moeten besturen en hoe de wedstrijd eruit
ziet. Naast dit alles leren ze ook hun eigen droneparcours te bouwen.

Wij zien de laatste week allerlei lekkers voorbij komen
in broodtrommels. Wij begrijpen heel goed dat dat
verleidelijk is maar willen u
toch vragen op de gezonde
inhoud van de broodtrommels te blijven letten.

Dank u Sinterklaasje
De kinderen van unit 2 kregen vorige week een blad waarop ze allerlei dingen
over zichzelf in konden vullen.
De kinderen van unit 4 kregen daarna de opdracht om een verhaal op rijm te
maken aan de hand van een aantal wetenswaardigheden over een ander kind.
Gistermiddag hebben alle kinderen hun schoen mogen zetten. Vanmorgen vonden de leerlingen van unit 1 en 2 in hun schoen een mandarijn en een stickervel
gekregen. De kinderen van unit 2 kregen ook een persoonlijk gedicht van Sinterklaas. De kinderen van unit 3 en 4 kregen een mandarijn en een pen..
(een goede verstaander heeft een half woord nodig om alle alinea’s aan elkaar
te koppelen).
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