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How the world works
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We zijn weer een paar weken bezig met de unit of inquiry ‘How the world works’
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In de groepen 1-2 is in elke thuisgroep een baby geboren! Dat is natuurlijk groot feest.
Deze baby mag 6 weken lang in de klas blijven. Ondertussen hebben ze geleerd waar
baby’s vandaan komen en hoe ze groeien in de buik van hun moeder. Ook is juffrouw
Meggie met haar baby op kraamvisite geweest. De komende dagen krijgt unit 1 bezoek van een verloskundige en gaan ze met hun baby’s naar het consultatiebureau.
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In de groepen 3-4 hebben de leerlingen gewerkt rondom het
boek ‘als je naar de aarde komt’. Want hoe leg je aan iemand
die de aarde nog niet kent uit wat hier allemaal te zien is? Er
zijn zoveel verschillende mensen, in alle kleuren, soorten en
maten. En al die mensen dragen andere kleren, hebben hobby’s, gaan naar school of werk. Er zijn steden, dorpen, bossen,
rivieren, bergen en heel veel dieren. ‘Als je naar de aarde komt
moet je een paar dingen weten…We zijn allemaal anders,
maar iedereen is bijzonder. En samen delen we een prachtige
planeet.’
In de groepen 5-6 hebben de leerlingen
geleerd over de voedselketen en de voedselkringloop. Wat zijn in deze 2 kringlopen
de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? De komende weken zullen zij
nog meer kringlopen gaan onderzoeken.
In de groepen 7-8 zijn ze gestart met de
lentekriebels. Vanuit daar de vraag hoe
het leven op aarde is ontstaan en de evolutietheorie. De komende weken zullen ze
zich buigen over de vraag ‘wat is natuur?’

Kalender:
29-03 open ochtend
30-03 Studiemiddag
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Open ochtend
Hij stond ‘met potlood’ op de kalender
maar gelukkig laten de maatregelen
het toe om de deuren van de school
weer open te zetten door middel van
een open dag.
Op dinsdag 29 maart 2022 is van 9 uur
tot 12 uur onze open dag. Deze is bedoeld voor nieuwe ouders die interesse
hebben in Klinkers als school voor hun
kind.
Alle kinderen hebben afgelopen week
een reclameposter gemaakt. We zouden het fijn vinden als u deze voor het
raam van uw huis wilt hangen.
Mochten er in uw omgeving peutertjes
rondlopen, wilt u ze dan informeren
over onze open dag?

Woensdag 30 maart: studiemiddag
12.30 uur is de school uit.
Ouders in de school
Donderdag 21 april
vanaf 14.00 uur
afsluiting van
unit of inquiry:
“how the world works”
Alle ouders zijn hiervoor
uitgenodigd!
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Ondanks dat in de maatschappij alle corona-maatregelen los zijn gelaten merkt u dat we
hier op school de afgelopen periode nog voorzichtig mee om zijn gegaan. Het uitgangspunt op school is dat we voor zoveel mogelijk kinderen het onderwijs door kunnen laten
gaan.
Momenteel zien we nog een bovengemiddeld aantal zieke kinderen en leerkrachten,
waardoor we nog terughoudend zijn om het gebouw volledig open te stellen voor alle
ouders.
Uiteraard kunt u voor een korte mededeling of een gesprek met de leerkracht gewoon
in de school terecht.
Achter de schermen denken we als team samen met de medezeggenschapsraad na over
de momenten dat we alle ouders straks weer zonder beperkingen in de school laten.
Uiterlijk in de volgende Klinkerlink zullen we u hierover informeren.

MR
De MR is gisteravond bij elkaar geweest. Zij hebben gesproken over de verkiezingen die
er aan komen voor een nieuw lid van hun oudergeleding. De MR is aan het nadenken
over hoe zij zich willen positioneren nu corona wat achter ons lijkt te liggen. Zij kijken
vooruit naar einde schooljaar en de start van het nieuwe schooljaar waarin ook zij niet
meer in de crisis-stand hoeven te staan.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april 2022 doen we op Klinkers mee aan de Koningsspelen. Dit doen we in en
om de school. Heeft u zin om een spelletje of een groepje te begeleiden; meldt u zich
dan aan bij juffrouw Emmie: emmie.vanmoorsel@xpectprimair.nl
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