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How the world works
Inhoud:
How the world works ....... 1
Gevonden voorwerpen .... 2
We zijn weer een paar weken bezig met de unit of inquiry ‘How the world works’.

Paasviering ....................... 2

In unit 1 worden de poppen in de huishoek dagelijks in bad gedaan, gemeten en gewogen op het consultatiebureau en leren de kinderen over de werking van de zintuigen.

Brengen en halen ............. 2

In unit 2 zijn de afgelopen week ouders op bezoek geweest die iets kwamen vertellen
over hun beroep. Dankjewel aan alle papa’s en mama’s!

Explosiegevaar ................. 3
Personele wisseling .......... 3
Webinars GGD ................. 3

In unit 3 zijn de leerlingen diverse kringlopen aan het onderzoeken en hebben in een
kringloop een probleem ontdekt. Vanuit dat probleem gaan ze onderzoeken wat het
gevolg zal zijn, wat de oorzaak ervan is en wat een mogelijke oplossing zou kunnen
zijn. Dit zullen zij tijdens de afsluiting presenteren.
In unit 4 hebben de leerlingen gekeken naar afleveringen van ‘Floortje naar het einde
van de wereld’. De kinderen hebben een keuze gemaakt uit de landen waar Floortje
naar toe is geweest. Van dat land zullen ze met een groepje gaan onderzoeken wat
het klimaat is, hoe het landschap er uit ziet, welke flora en fauna er te vinden is, enz.
Tijdens de afsluiting zullen zij alles wat zij geleerd hebben over hun land presenteren.

Kalender:
12-04 MR vergadering
12-04 OR vergadering
15-04 Paasfeest

Donderdag 21 april vanaf 14.00 uur afsluiting van
unit of inquiry: “how the world works”
Alle ouders zijn hiervoor uitgenodigd!

18-04 2e Paasdag
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Gevonden voorwerpen
De bakken van de gevonden voorwerpen zitten weer overvol. Kledingstukken, gymschoenen, bekers en bakjes.
Op dinsdag 19 april om 8.30 uur en om 14.30 uur zullen we alle materialen uitstallen in
de centrale hal. Loopt u gerust langs om te kijken of er iets van uw kind bij zit.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om die ochtend of middag langs te komen; kies dan
voor die tijd een moment om even in de bakken te snuffelen. Of vraag aan uw kind om
even in de bakken te kijken. De bakken staan in het halletje van de hoofdingang.
Na dinsdag 19 april worden alle spullen naar de kringloopwinkel gebracht.

Dinsdag 19 april 8.30 uur en 14.30 uur.
Gevonden-voorwerpen-markt!
Paasviering
Op goede vrijdag 15 april vieren we dit jaar op Klinkers het Paasfeest.
We starten die ochtend met een paasontbijt in de thuisgroep. De kinderen brengen net als
vorig jaar een gezellig en vrolijk ontbijtje mee voor zichzelf. De school zorgt voor drinken.
Alle groepen gaan ook paaseieren zoeken samen met de eigen unit. Aangezien we lopend
naar het bos/heide gaan, is het belangrijk dat de kinderen goede schoenen aandoen die dag.
Op die dag hoeft uw kind geen fruit mee te brengen omdat wij uit ervaring weten dat dit na
de ontbijtjes vaak niet meer gegeten wordt.
We gaan er een fijne paasviering van maken en wij wensen iedereen alvast fijne paasdagen!

Brengen en halen
Na overleg met het team en de medezeggenschapsraad hebben we besloten het brengen en halen van de kinderen anders vorm te geven. Met ingang van morgen ziet het
brengen en halen er als volgt uit:

Babynieuws
Juffrouw Kim van Oorschot (unit 1)
heeft een heel klein mensje in haar
buik!
Zij verwacht haar 2e kindje eind
september.

Ochtend
Afscheid bij de poort/deur. De kinderen komen alleen de school binnen.
We gebruiken daarbij zoveel mogelijk de ingangen zoals we die de afgelopen 2 jaar ook
gebruikt hebben. Hiermee spreiden we de drukte en creëren we een rustigere start van
de dag voor alle kinderen.
Middag
Unit 1
Vanaf half 3, nadat de bel gegaan is, kunnen de ouders van unit 1 hun kind in de klas
ophalen.
Unit 2/3/4
Alle leerkrachten lopen met hun klas mee naar buiten, wederom via dezelfde deur als
de unit ’s morgens gebruikt heeft. De leerkrachten zijn buiten zichtbaar voor de ouders
van hun klas voor evt mededelingen en korte gesprekjes.
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De kinderen die naar een BSO gaan verzamelen in de centrale hal.

Explosiegevaar!
Wij zijn krijn en Stijn van basisschool klinkers. Wij hebben een spel gemaakt. Dat was namelijk
een opdracht van de peergroup. Ons spel heet explosiegevaar. Dat spel moesten we presenteren voor meneer Andy. Hij heeft toen bepaald dat wij het beste spel hadden van alle spellen op klinkers.
Toen mochten wij door naar de finale in Goirle van Hoog Spel. Zo heet namelijk de competitie
tussen verschillende scholen van Xpect Primair. Ons spel heet explosiegevaar. Het is een coöperatief spel waarbij je drankjes moet creëren met verschillende grondstoffen.
Wij hebben een pitch gegeven tijdens de finale. We hebben ook de merchandise ontwikkeld.
Ook hebben we het spel moeten presenteren aan andere scholen. Er waren twee spelrondes.
In de eerste spelronde kwamen er allerlei kinderen langs die ook zelf een spel hadden gemaakt.
In de tweede ronde kwamen de juryleden langs en zagen ze enorm veel mogelijkheden in ons
spel. Er zou eigenlijk ook een pauze zijn, maar die is afgelast omdat het pitchen wat uitliep.
Toen heeft de jury overlegd wie er uiteindelijk had gewonnen. Er waren 3 prijzen te verdelen.
Namelijk het beste idee, het beste proces, en het beste spel. Het beste spel werd als laatste
uitgereikt. Die was voor ons, Krijn en Stijn van basisschool Klinkers met het spel explosiegevaar.
Groetjes van Krijn en Stijn

Personele wisseling
Vorige week heeft unit 1 afscheid genomen van invaljuf Jessica die in Robijn stond naast
juffrouw Kim Schoenmakers.
Juffrouw Tess heeft 2 weken geleden haar eindstage van de PABO afgerond in Jade (unit 2).
Sinds deze week is zij aan het werk in Robijn (unit 1) naast Kim Schoenmakers. Tess en Kim
maken samen het schooljaar vol in Robijn.
De ouders van Robijn zijn hier apart over geïnformeerd.

Webinars GGD
De GGD organiseert 2 interessante webinars voor ouders van kinderen van unit 4 en op
het voortgezet onderwijs.
Omdat de flyers geknipt en geplakt zijn werkt de ‘aanmeldknop’ niet. Via deze websites
kunt u zich aanmelden:
https://ggdhvb.webinargeek.com/puberbrein-onder-invloed-2022
https://ggdhvb.webinargeek.com/op-weg-naar-de-middelbare-school
Op de volgende pagina vindt u de flyers van beide webinars.
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