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Gisteren hebben we een nieuwe ‘unit of inquiry’ geopend. Deze unit heet ‘how the 
world works’. De omschrijving van deze unit of inquiry is: een onderzoek naar de we-
reld en de wetten van de natuur; de interactie tussen de wereld van de natuur (fysiek 
en biologisch) en de menselijke samenlevingen; hoe mensen hun begrip van weten-
schappelijke principes naar de praktijk vertalen; de impact van wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang op de maatschappij en het milieu.  
  
De groepen 1-2 (unit 1) zullen tijdens deze unit of inquiry insteken op het menselijk 
lichaam. Hoe werkt mijn lijf? Wat is groeien? En hoe zorg ik er voor dat mijn lichaam 
gezond blijft.  
 
De groepen 3-4 (unit 2) trekken dit wat breder en steken in op mensen op de wereld. 
Dezelfde lichamen in bouw maar toch allemaal anders. Wat doen mensen eigenlijk op 
de aarde? 
 
De groepen 5-6 (unit 3) gaan onderzoeken hoe de interactie is tussen de natuur (fysiek 
en biologisch) en de menselijke samenlevingen. Evolutie en de voedselketen zijn on-
derwerpen die aan bod zullen komen. 
 
De groepen 7-8 (unit 4) gaan onderzoeken hoe de mens in balans kan zijn met de na-
tuur. Hoe is dat in de afgelopen eeuwen geweest en hoe zou dat in de toekomst moe-
ten zijn. En uiteraard wat er nodig is om dat te kunnen bereiken. 
 
Op donderdag 21 april sluiten we deze unit of inquiry af samen met alle ouders. We 
doen dat van 14.00 uur tot 14.30 uur.  

How the world works 

De groepen 5-6 (unit 3) openden deze unit of in-
quiry met een spel over de voedselketen. Alle kin-
deren kregen een kaartje met daarop een plaatje 
van een dier. Met elke leerling die ze tegen kwa-
men moesten ze bekijken of ze konden eten of 
gegeten zouden worden. Interessant waarom een 
leerling al vrij snel zijn kaartje kwijt was en een 
andere leerling met een hele stapel kaartjes na 
afloop in de kring kwam. Dat was meteen een 
mooie aanleiding voor een goed gesprek. Een leer-
vraag die meteen naar voren kwam was wat de 
invloed van de mens is op de voedselketen. 
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Deze week starten we in elke unit met lentekriebels. De Rutgers-stichting heeft daar een 
speciale week voor vastgesteld. Wij kiezen jaarlijks een week waarin we aandacht beste-
den aan de lentekriebels. 
 
Tijdens de week van de lentekriebels geven de groepsleerkrachten lessen aan de groep 
over relationele en seksuele ontwikkeling. Het lespakket is samengesteld door de Rut-
gers-stichting. Een demo-versie hiervan kunt u vinden op www.kriebelsinjebuik.nl. Hier 
kunt u ook zien dat de onderwerpen een opbouw hebben per leerjaar. 
 
Het is belangrijk dat u ook thuis het gesprek voert met uw kind over deze onderwerpen. 
Wanneer deze onderwerpen al in de basisschooltijd op een luchtige manier ter sprake 
komen in het gezin weet uw kind dat het later in de puberteit ook met vragen bij u te-
recht kan. 
 
Een hulpmiddel om deze onderwerpen thuis bespreekbaar te maken is gebruik te ma-
ken van boeken. Bijvoorbeeld de boeken van Sanderijn van der Doef. (tip: lees het boek 
eerst zelf voordat je er met je kind in gaat lezen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Voor de onderbouw                                               Voor de bovenbouw 

Lentekriebels 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ook zullen de leerkrachten deze week met hun groep naar een presentatie kijken die 
gemaakt is door de vertrouwens personen op Klinkers. Tijdens deze presentatie stellen 
juffrouw Cindy en juffrouw Nicole zich voor en vertellen zij waarvoor en hoe zij te berei-
ken zijn. 
 
Laat uw kind gerust contact met Cindy en Nicole opnemen als het ergens mee rondloopt 
en het gevoel heeft er bij niemand mee terecht te kunnen. Zij vinden niets raar en zullen 
integer omgaan met hetgeen hen ter ore komt.  
 
U of uw kind kan contact met Cindy of Nicole opnemen door een briefje te stoppen in 
de VCP-brievenbus in de centrale hal of door een mailtje te sturen: 
 
Cindy: cindy.nuijten@xpectprimair.nl 
Nicole: nicole.wouters@xpectprimair.nl   

VCP : vertrouwens contact personen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leestip: 

 

Praten met kinderen 

over de oorlog.  

Hoe doe je dat op elke 

leeftijd? 

 
https://

www.bureaujeugdenmedia.nl/
met-kinderen-praten-over-de-

oorlog/ 
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Hallo!  
Mijn naam is Gela Wilhelm en sinds de herfstvakantie ben ik als leerkrachtondersteuner 
werkzaam op Klinkers, op maandag, dinsdag en woensdag.  
 
In deze functie ondersteun ik de groepsleerkrachten van unit 1 tot en met 4 in de bege-
leiding van kinderen die wat extra uitdaging of juist net wat extra hulp nodig hebben. 
Soms doe ik dit in de klas, en vaak ook daarbuiten, in kleine groepjes of met kinderen 1 
op 1.  
 
Na het afronden van de pabo heb ik diverse jaren als groepsleerkracht gewerkt 

(helemaal in het begin zelfs ook nog op Klinkers!  ) en na uitstap van zo’n 8 jaar naar 
het bedrijfsleven, ben ik in 2020 weer teruggekeerd naar het onderwijs. Eerst als inval-
leerkracht, en nu dus heel bewust als leerkrachtondersteuner. Ik merk dat het mij heel 
goed bevalt om met kleine groepjes kinderen te werken en hen op die manier te kunnen 
begeleiden in hun ontwikkeling.  
 
Naast mijn functie bij Klinkers werk ik ook in mijn eigen bedrijf, waar ik mij onder andere 
richt op het geven van yogalessen.   

Leerkrachtondersteuner 

Maandag 21 maart: Studiedag! 

Sinds maandag zijn de luizenouders weer goed aan het speuren geweest naar visite op 
de hoofden van de kinderen.  
 
Wij vinden het belangrijk om de kinderen op Klinkers regelmatig te controleren op 
hoofdluis. Na iedere vakantie houden wij een luizencontrole. Door corona heeft dit een 
tijdje stil gelegen. Sinds maandag zijn de meeste luizenouders weer actief aan het speu-
ren geweest naar visite in de haren van de kinderen en leerkrachten.  
 
Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, dan wordt hierover contact met 
u opgenomen. Wanneer er kruipende luizen geconstateerd worden bij uw kind, zal de 
leerkracht u vragen om uw kind zo snel mogelijk op te halen om verdere verspreiding te 
voorkomen.  
 
We begrijpen dat het nooit fijn is om dit bericht te krijgen. Vooral ook omdat het heb-
ben van hoofdluis veel gedoe met zich meebrengt. Wat u zelf zou kunnen doen is op de 
laatste zondag van de vakantie uw kind zelf alvast te controleren.  
 
Op school zijn folders aanwezig van de GGD waarin u kunt lezen hoe u hoofdluis kunt 
voorkomen of kunt bestrijden.    

Luizen 

In de vorige Klinkerlink schreven we over de geplande ouderavond van 16 maart a.s. Bij 
nader inzien wordt dit ’oudermoment’ verplaatst naar donderdagmiddag 21 april. We 
ontvangen jullie dan graag in de school tijdens de afsluiting van de unit of inquiry ‘how 
the world works’ (zie pagina 1 Klinkerlink).  

Verschuiving ‘ouderavond’ 


