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KC Macht en Bestuur / Hoe wij onszelf organiseren
We zitten midden in kernconcept macht en bestuur. Of, zoals ze dat bij IB PYP zeggen:
the unit of inquiry ‘how we organize ourselves’.
In heel de school gaat het over afspraken en regels zoals we die overal om ons heen
tegen komen.

Inhoud:
KC Macht en Bestuur ....... 1

In unit 1 hebben we het de eerste weken met elkaar gehad over
de regels in de klas en leren we nu alles over de regels in het
verkeer. Op de kleuterspeelplaats zijn diverse verkeersborden
en stoplichten aanwezig. De kinderen die zich verkleed hebben
als politieagent mogen boetes uitdelen voor ’roekeloos’ fietsgedrag.

Nieuwe leerkracht............ 2

In unit 2 hebben de kinderen het de eerste weken gehad over de regels in de klas. Door
middel van verkeersborden hebben ze waarschuwingsborden en verbodsborden gemaakt. Nu is er in iedere klas een spellenwinkel. Het kopen van spullen in een winkel
brengt ook bepaalde regels met zich mee. De komende weken zullen ze zich verdiepen
in spellen en spelregels. Waarom zijn er eigenlijk regels bij spellen? Waarom zijn die bij
elk spel anders? Daarna mogen ze in groepjes een eigen spel met eigen regels gaan maken.

Lifeverbinding .................. 4

In unit 3 worden de kinderen uitgedaagd om met een
groepje zelf een spel te bedenken. Van te voren hebben
ze heel goed nagedacht over vragen als “Hoe win je een
spel? Hoe wissel je van beurt?”. Sommige groepjes kiezen
er voor om een variant op een bestaand spel te maken en
andere groepjes bedenken zelf een nieuw spel. Na het
bedenken moet het spel ook gemaakt en gespeeld worden.

In unit 4 leren de kinderen over hoe we in Nederland alles georganiseerd hebben. Dat
we een koning hebben en een regering. Hoe die regering is samengesteld en hoe beslissingen tot stand komen. Dat Nederland een democratisch land is en alle burgers mee
mogen beslissen over nieuwe plannen.

Controlekamer ................. 2
Digitaal portfolio .............. 2
Webinar GGD ................... 3
Warme truiendag ............. 4

Kalender:
07-02 studiemiddag
11-02 warme truiendag

Nieuwe leerkracht
Mijn naam is Janna Kolen, 28 jaar oud. Tot de zomervakantie zal ik op maandag, dinsdag
& woensdag te vinden zijn in Valkenoog en zal ik Lizzy vervangen nu zij met
zwangerschapsverlof zal gaan.
Wie ben ik? Ik woon sinds 4 jaar samen met mijn vriend in het hartje van ‘sHertogenbosch, maar oorspronkelijk ben ik een echte Tilburgse. Ik houd van
mountainbiken, wielrennen, kamperen, spelletjes en van mijn hond Sammie.
Na mijn afgeronde PABO opleiding ben ik bij Red Bull gaan werken. Na 6 fantastische
jaren als collega van Max begon het bij mij toch weer te kriebelen om met kinderen te
werken. Net als Max Verstappen wil ik graag gas geven op een dynamische en bevlogen
school als Klinkers en ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten!

Babynieuws
En weer mogen we baby-nieuws aan u
melden. Op 24 januari is juffrouw Meggie bevallen van een gezonde dochter
Liselotte. Het gaat goed met beiden.

Wat meer rust in de controlekamer
Sinds de wijzigingen van het quarantainebeleid voor scholen is het ietsje rustiger in de corona-controlekamer van Klinkers. Het beleid is dat een klas niet meer in quarantaine hoeft bij
3 besmettingen. Wij zullen daarom ook minder met u communiceren wanneer er in de klas
van uw zoon of dochter een besmetting is. Pas wanneer het besmettingsaantal dusdanig
oploopt communiceren we dat met u en nemen we maatregelen. Het blijft wel belangrijk
dat u een positieve testuitslag zo snel mogelijk meldt bij de leerkracht(en) van uw kind.
Op dit moment krijgt 1 groep thuisonderwijs. De leerkracht had een positieve uitslag en is
gelukkig in staat om afstandsonderwijs te verzorgen.

Maandag 7 februari : studiemiddag
12.30 uur school uit

Input ouder enquête / digitaal portfolio

Zou iedereen die
de ouderbijdrage
nog niet
overgemaakt
heeft dat alsnog
willen doen?

Wij zijn erg blij met de input die we van jullie gekregen hebben via de ouder-enquête.
Samen met het team en de MR nemen we de speerpunten die hieruit naar voren komen onder de loep.
Een van de opvallende punten was het monitoren van de voortgang van kinderen.
Hoe monitoren leerkrachten en hoe krijg ik als ouder zicht op de ontwikkeling van
mijn kind?
Het is fijn te merken dat deze vraag zowel bij de ouders als bij het team leeft. Sinds
enige tijd is een projectgroep van Klinkers aan het onderzoeken hoe we dit kunnen
verbeteren. We verwachten dat een digitaal portfolio ons daarbij kan helpen. Onlangs
hebben we de keuze gemaakt voor ’Mevolution’ als digitaal portfolio. Dit portfolio zal
de komende maanden ingericht gaan worden door teamleden en de makers van
Mevolution. Ons streven is dat aan het eind van dit schooljaar een leerling zijn rekenontwikkeling kan laten zien aan zijn of haar ouders.
Onze droom is dat zowel kinderen, ouders en leerkrachten in kunnen loggen in het
digitale portfolio om zo nog meer zicht te krijgen en houden op de ontwikkeling van
het kind.
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Interessant webinar van de GGD

https://ggdhvb.webinargeek.com/mediaopvoeding-alles-wat-je-als-ouder-wilt-weten
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Life-verbinding met de klas
Wij krijgen regelmatig van ouders de vraag of het mogelijk is dat een kind in quarantaine
door middel van een video-verbinding contact kan maken met de klas, die op dat moment op school aanwezig is.
Hoe zeer wij deze vraag ook begrijpen en hoe graag wij dit ook zouden willen doen is dit
om AVG redenen helaas niet mogelijk. De wettelijke regels maken dit zeer complex.

Warme truien dag
Op vrijdag 11 februari 2022 is het warme-truien-dag. Iedereen doet een lekkere dikke
trui aan en wij zetten de verwarming een graadje lager. Met de kinderen gaan we die
dag het gesprek aan waarom dit goed is voor het milieu.
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