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Ons eerste ‘unit of inquiry’ (voorheen noemden we dat kernconcepten) loopt op zijn 
eind. In elke bouw hebben de kinderen geleerd rondom afspraken en regels.  
 
In unit 1 is veel gespeeld en geleerd rondom de trein. Het liefste zouden ze een ritje 
met de trein willen maken als afsluiting. Omdat dat niet kan mogen de kinderen vol-
gende week een eigen speelgoed-vervoersmiddel mee naar school nemen (een fiets, 
een step, een tractor o.i.d.) om daar tijdens het buiten spelen mee te spelen. De leer-
krachten van unit 1 zullen nog communiceren over op welke dag dat gaat zijn.  
 
In unit 2 hebben de kinderen in groepjes hun 
eigen spel ontworpen. Ze zijn hierbij te werk 
gegaan met een heel stappenplan. Ze moesten 
zelf de naam van hun spel bedenken, met el-
kaar bespreken wat voor een soort spel het is, 
met hoeveel personen je het kunt spelen en 
wat de spelregels zijn. Tijdens het ontwerpen 
werd veel aandacht besteed aan de vaardig-
heid ‘samenwerken’. Het voorbereidende 
werk is gedaan. Deze week zijn de kinderen 
hun spelbord aan het maken. Als afsluiting 
zullen zij volgende week hun spel gaan spelen. 
 
De kinderen van unit 3 hebben ook een spel ontworpen. Waar we in unit 2 zagen dat 
de kinderen houvast hadden aan bestaande spellen, is het een aantal groepjes van 
unit 3 gelukt een geheel nieuw spel te bedenken. Ook zij hebben enorm samen ge-
werkt en zijn nu hun spel aan het maken. En uiteraard word ook door hen volgende 
week deze ‘unit of inquiry’ afgesloten door het spelen van de spellen. 
 
In unit 4 hebben de kinderen geleerd rondom Nederland als democratie met een mo-
narchie. Interessant was vooral hoe die monarchie is ontstaan. De komende week 
kiezen de leerlingen een land waarvan ze gaan onderzoeken wat de organisatievorm 
is. Als afsluiting zullen ze met elkaar in debat gaan.  
 
Na de carnavalsvakantie zullen we starten met een nieuwe ‘unit of inquiry’: How the 
world works.  

KC Macht en Bestuur / Hoe wij onszelf organiseren 
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Stapje voor stapje groeien we als team steeds verder in PYP. 
We zitten echt in een overgangsfase en dat brengt nog wel 
eens wat verwarring met zich mee. Voor ons als team en 
wellicht ook voor jullie als ouders.  
 
De grootste omslag die we gaan maken is dat we steeds 
minder de kernconcepten als vertrekpunt zullen nemen en 
meer zullen gaan werken vanuit de 6 transdisciplinairy the-
ma’s. In de afbeelding hiernaast kunt u zien welke thema’s 
dat zijn.  
 
Aan de namen moeten we enorm wennen. Het kan best nog 
wel eens voorkomen dat wat benamingen door elkaar ge-
bruikt gaan worden. Ook is het niet echt helpend dat er op 
Klinkers 4 units zijn en transdisciplinary thema’s ook ‘units of 
inquiry’ worden genoemd. De werkgroep PYP zal hier nog 
een oplossing voor bedenken. 

PYP 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de leerlingen van 

groep 5 tm 8 zijn nog 

steeds 2 zelftesten per 

week beschikbaar.  

Alaaf!!! 

 

Het is zover 
 
Volgende week vrijdag vieren we carnaval op school. 
Alle kinderen mogen verkleed naar school toe komen. We zullen er een leuk feestje van 
maken binnen onze eigen unit. Alle kinderen nemen hun eigen fruit en drinken mee. Wij 
zullen zorgen voor de muziek en een traktatie. 
 
Geef uw kind geen accessoires mee naar school. De ervaring leert dat die kwijt raken 
tijdens het carnavalsfeest. 
 
Om 12.30 start voor iedereen een welverdiende carnavalsvakantie! 

Carnaval 

In maart staan de optionele oudergesprekken gepland. Gelukkig is het weer mogelijk om 
ouders in de school te ontvangen. We kijken er dan ook naar uit om weer live met u in 
gesprek te kunnen gaan over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. We ne-
men de hele maand maart de tijd om deze gesprekken te voeren. Via de thuisgroepleer-
kracht zult u een mogelijkheid ontvangen om voor deze gesprekken in te schrijven.  

Oudergesprekken 

Het is de laatste weken al minder druk in de corona-controlekamer van Klinkers. En na 
het fijne bericht van gisteravond hopen we binnenkort de controlekamer te kunnen 
sluiten, of in ieder geval de deur op een kier te zetten.  

Ook al laten de maatregelen alles toe, toch willen wij als school nog voorzichtig zijn. 
Iedere besmetting van een leerling of een leerkracht heeft immers minder onderwijs als 
gevolg. We willen zorgdragen voor de gezondheid en het gevoel van veiligheid voor ie-
dereen. Gepast omgaan met de nieuwe maatregelen vinden we daarom belangrijk.  

Tot de carnavalsvakantie versoepelen we binnen de eigen unit. Na de vakantie gaan we 
bekijken hoe we het halen en brengen willen organiseren.  

Coronamaatregelen 
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Op woensdag 16 maart 2022 staat er een ouderavond gepland. Deze ouderavond is van 
19 uur tot 20 uur. We willen deze plaats laten vinden in de thuisgroep van uw kind. Een 
moment om elkaar weer eens te ontmoeten. De leerkracht zal dan vertellen over hoe 
het in de groep gaat en waar de kinderen op dit moment mee bezig zijn.    

Ouderavond 

Dinsdag 22 februari : studiemiddag  
12.30 uur school uit. 

Beste ouders en verzorgers van kinderen van Klinkers, 
 
Mijn naam is Brenda Knol, jeugdverpleegkundige bij de GGD en trotse moeder van 3 
kinderen. 
 
Wellicht (her)kennen sommige van jullie mij van het consultatiebureau. Als jeugdver-
pleegkundige ben ik, naast dat ik op het consultatiebureau werk, ook verbonden aan 
verschillende scholen in de Reeshof en sinds kort ook bij Klinkers. Ik heb een rondleiding 
gehad op jullie school en wat ziet het er gezellig en gemoedelijk uit! 
Je kunt je afvragen: waarom een jeugdverpleegkundige op school? Het antwoord is sim-
pel. Toen je kind nog jonger was, en dus niet op school zat, kon je met al je vragen te-
recht op het consultatiebureau. 
 
Ook op de basisschool leeftijd kun je als ouder/ leerkracht vragen hebben over o.a. de 
opvoeding en de ontwikkeling van je kind. Omdat we het langrijk vinden dat deze vra-
gen beantwoord worden hebben alle scholen een aanspreekpunt vanuit de GGD. Hier-
door kan iedereen: zowel ouders als leerkrachten, hun vragen en/zorgen delen en kan ik 
meedenken in oplossingen. 
 
Heb je een vraag? Via de leerkracht van uw kind kunt u met mij in contact komen. 
   
Brenda Knol 
Jeugdverpleegkundige 0-19 jaar 

Jeugdverpleegkundige van de GGD 

Het team van Klinkers heeft zich de afgelopen weken ingezet om een collega te verras-
sen als geheime valentijn. Iedereen had een briefje getrokken en die persoon mocht 
extra verwend worden. Uiteraard wilden de kinderen wel meespelen met dit spelletje 
en boden aan om de secret valentine van hun leerkracht een verrassing te brengen. En 
dan vooral niet zeggen in welke klas je zit of van wie je het moest brengen.  
 
Juf Carola kreeg vorige week dit gevouwen hartje met daarop ‘voor de 2 na beste juf’. 
Juffrouw Carola was toch wel nieuwsgierig hoe ze op deze positie terecht gekomen was. 
De kinderen deelden haar mee dat er bij de voordeur een lijst hangt met daarop een 
ranglijst van de leerkrachten… Voor uw info, bij de voordeur hangt sinds deze week een 
aan– en afwezigheidsbord. En inderdaad hangt de naam van juffrouw Carola op de 
tweede plaats.    

Secret Valentine 


