21 februari 2020 - nummer 7

Agenda
Maandag 2 maart

Weer naar school
Start thema “Ik en mijn lijf”elkaar”
Oudergesprekken
Start blok 5 DVS: We dragen allemaal een steentje bij”
Oudergesprekken
Open dag: 9.00-12.00 uur
Inloopspreekuur CMD; 11.30-12.30 uur
De week van de lentekriebels
OV-vergadering: 20.00 uur
Talentontwikkeling
Het volgende Pitje

Donderdag 5 maart
Maandag 9 maart
Dinsdag 10 maart
Woensdag 11 maart
Maandag 16 maart
Donderdag 19 maart
Vrijdag 27 maart

Jarigen
Van 21 februari t/m 27 maart
21 februari Indy (groep 5)
8 maart
22 februari Semih(groep 6)
12 maart
22 februari Lonneke (groep 7/8)
16 maart
24 februari
Pim (groep 6 )
16 maart
2 maart
Sem (groep 2/3)
17 maart
2 maart
Zoey (groep 5)
18 maart
3 maart
Evelien (groep 1/2b)
20 maart
6 maart
Jasjit (groep 1/2b)
21 maart
6 maart
Meagan (groep 2/3)
22 maart
6 maart
Denvi (groep 4 )
24 maart
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Lars (groep 2/3)
Nando (groep 7/8)
Tijn (groep 5/6)
Lara (groep 6)
Sanne (groep 7/8)
Joaz (groep 2/3)
Stef (groep 3)
Elisa (groep 5)
Junior (groep 2/3)
Guusje (groep 6)

Welkom
Afgelopen periode zijn Logan en Noah in groep 1/2a en Dean in groep 1/2b op ’t
Klokhuis gestart. We heten hen van harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame
tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Carnaval
Vandaag is het Carnaval geweest op school. We willen alle ouders die ons hebben geholpen om Carnaval tot een
succes te maken, heel erg bedanken. Zonder jullie was het ons niet
gelukt om de kinderen zo’n topdag te laten beleven. Ook bedankt aan
de mensen die zijn komen kijken naar onze optocht. Super om jullie te
zien.
Ook de ouders die naar de dag toe hebben geholpen, heel erg
bedankt.

Goede doel
Elk jaar halen we geld op voor een goed doel.
Dit jaar hebben we gekozen voor het goede doel ‘Sam&’. Dit is een stichting die kinderarmoede tegengaat. Ze
werken samen met onder andere stichting Jarige Job en stichting Leergeld. Samen zorgen ze ervoor dat er zo min
mogelijk kinderen zijn die te maken hebben met armoede en hierdoor bijvoorbeeld geen traktatie kunnen geven
op school of in hun vrije tijd kunnen sporten.
Om geld op te halen voor dit doel gaan we woensdag 18 maart samen actief aan de slag. We lopen een
sponsorloop naast de school, waarbij kinderen zelf geld kunnen ophalen. Het gaat hierbij niet om het sportieve
stuk, we willen de nadruk leggen op het goede doel. Daarom gaat het er niet om hoeveel rondjes de kinderen
lopen, maar het feit dat ze lopen voor een ander. Wel mogen ze in sportieve kleren naar school komen.
Het geld zal contant opgehaald gaan worden, voorafgaand aan de sponsorloop, middels een sponsorbrief van
stichting Sam&. Hierop wordt aangegeven wie er sponsort en hoeveel hij/zij meegeeft. Op deze manier hebben
we een duidelijk overzicht van hoeveel geld er wordt opgehaald.
Op de dag van de sponsorloop wordt uw kind verwacht in de eigen klas. Aan het eind van de dag zullen we de
sponsorloop lopen vanaf 11.45u. Tijdens de sponsorloop is het fijn als u aan de buitenste randen van de route wil
gaan staan, zodat de kinderen elkaar kunnen aanmoedigen vanaf het veld. De leerlingen zullen in rondes starten,
zodat we allemaal aan de beurt zijn geweest voordat het tijd is om naar huis te gaan. Hierna zal uw kind nog even
teruggaan naar de eigen klas om de dag af te sluiten.
Mocht u meer willen weten over stichting Sam&, kijk dan op de volgende site of vraag uw zoon/dochter naar de
gastles die gegeven gaat worden in de week voor de sponsorloop.
We hopen veel geld op te kunnen halen en we zien jullie graag bij de sponsorloop op 18 maart!

https://www.samenvoorallekinderen.nl/

Absentie leerlingen
In het vorige Pitje heeft u al kunnen lezen over de absentie van leerlingen en onze wettelijke verplichting als
school om dit te registreren en indien nodig te melden.
Dit geldt ook voor het te laat op school komen. Als een leerling binnen een schooljaar regelmatig te laat komt,
neemt de leerkracht contact met u op. Wanneer de leerling met regelmaat te laat blijft komen (12 keer binnen 1
schooljaar), wordt er door de school een verzuimmelding gedaan bij de Leerplichtambtenaar.
Aangezien de registratie tot voor kort niet nauwkeurig genoeg bleek te zijn, hebben wij ervoor gekozen om na de
carnavalsvakantie anders te gaan registreren. Dat betekent dat we het aantal keer te laat voor het huidige
schooljaar opnieuw gaan tellen en bijhouden vanaf 2 maart 2020.

Stappenplan gedrag
We willen op ’t Klokhuis borg staan voor een veilig gevoel bij de kinderen. Immers alleen in een veilige omgeving
kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Middels de regels en afspraken die voortkomen uit onze methode
“vreedzame school” hebben wij afgelopen jaren weten te bewerkstelligen dat er op dit gebied een doorgaande
lijn gecreëerd werd door de hele school. We merken dat dit door kinderen en leerkrachten als prettig wordt
ervaren.
We willen zorgen voor een prettig groepsklimaat waar corrigeren en sanctioneren niet dagelijks nodig is. We
betrekken de groep in het geven van verbetertips en maken hen medeverantwoordelijk voor het klimaat.
Indien er toch sprake is van ongewenst of ongeoorloofd gedrag treedt een stappenplan in werking. Dit geldt voor
groep 3 t/m 8 en wordt door alle leerkrachten gehanteerd. In de groepen 1 en 2 wordt ook gepraat over
ongewenst, maar vooral over gewenst gedrag.
Het stappenplan wat in werking treed, staat beschreven in de aparte bijlage die u bij ’t Pitje hebt gekregen.
Dit stappenplan komt ook op de website van de school te staan.

Lentekriebels
De jaarlijkse Week van de Lentekriebels is van 16 t/m 20 maart 2020 en is een nationale projectweek voor het
basisonderwijs. In deze week geven we een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Voor meer
informatie kunt u kijken op:
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders

Open dag
Op woensdag 11 maart is er een open dag op de Appelgaard. Nieuwe ouders zijn dan samen met hun kind(eren)
van harte welkom om tussen 9.00-12.00 uur een kijkje te komen nemen in onze school en op de Grabbelton. De
leerlingen van groep 8 zorgen voor een rondleiding door de school en u krijgt allerlei informatie.
Dus wordt uw kind komend schooljaar 4 jaar: “Loop gezellig even binnen!”
Op deze ochtend wordt ook de peuter-doe ochtend met de Grabbelton georganiseerd. Leuk en handig om dit te
combineren met de open dag. Hieronder kunt u zien hoe u zich hiervoor op kunt geven.

Peuter doe-activiteit

Woensdag 11 maart 2020 peuter-activiteit
Beste ouders/verzorgers,
Graag nodigen wij u, samen met uw peuter, uit voor een gezellige doe-activiteit die kinderopvang de
Grabbelton en de peuterspeelzaal samen met basisschool ’t Klokhuis organiseert .
Deze activiteit is bedoeld voor 3-jarige peuters van de Grabbelton en de Boomgaard en 3-jarige peuters die
staan ingeschreven bij ‘t Klokhuis.
De peuteractiviteit vindt plaats op locatie ’t Klokhuis, Hazelaar 47 in Geldrop.
Tijd: 10.30 -11.30
Thema van deze keer is: “ De Boerderij”
Het doel:
• Kinderen en ouders ontmoeten elkaar in informele sfeer.
• Kinderen en ouders maken kennis met de basisschool
• Gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en een kijkje te nemen in de klas.
Kinderen die op deze ochtend gebruik maken van onze kinderopvang kunnen uiteraard, mits er een ouder bij
aanwezig is, ook deelnemen.
De kinderen van de “Boomgaard”, die deze ochtend naar de peuterspeelzaal gaan, gaan samen met de leidsters.
Wij hopen veel ouders met hun kinderen te ontmoeten!
De inschrijving verloopt via de Grabbelton.
Inschrijven via a.smits@degrabbelton.nl
Naam kind
o
o
o
o
o

_________________
Groep:……………………………………
Komt samen met een ouder naar de peuteractiviteit.
Mijn kind maakt gebruik van de kinderopvang bij de Grabbelton
Mijn kind komt wel/niet op woensdag naar de Boomgaard( peuterspeelzaal)
Mijn kind komt wel/niet op woensdag naar de Grabbelton(kinderopvang)
Mijn kind staat ingeschreven bij ’t Klokhuis.

Met vriendelijke groet, Annemarie Smits

Nieuws van de Kinderraad
In het vorige Pitje hadden we de volgende poster geplaatst.

Helaas hebben we nog geen planten gekregen. We zouden het erg fijn vinden als u een plant hebt die wij mogen
hebben voor in de school of in de klas.
We zijn ook blij met een stekje of een scheut van een nieuwe plant zodat wij deze zelf kunnen laten groeien.

De Vreedzame school
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
Algemeen
Blok 5 – We dragen allemaal een steentje
bij
We willen graag dat de kinderen zich
verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel
geven dat ze er toe doen. Om dit te
bereiken, krijgen de kinderen taken en
verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover
de kinderen mee mogen denken en
beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de
klas en de school, ontstaat een positieve
sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te
nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een steentje bijdragen gaat ook over het
uitvoeren van taken binnen de klas en de
school. Dat begint bij het uitvoeren van
opgedragen taken en mondt uit in het
werken met klassencommissies. Bij een
opgedragen taak gaat het om een soort
corveetaak.
De
kinderen
zijn
verantwoordelijk voor het goed uitvoeren
van die taak. Een klassencommissie gaat
verder. Een klassencommissie bedenkt zelf
wat ze doet, regelt de organisatie en voert
uit.
Een klassencommissie kan zich
bijvoorbeeld
bezig houden met de
inrichting van de klas. De klassencommissie
presenteert aan de hele klas wat ze gedaan
heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de
achtergrond aanwezig.
Wilt u meer weten over De Vreedzame
School dan kunt u kijken op
Site van de school
www.devreedzameschool.nl
of langskomen op school.

Blok 5:
Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen
gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te
leveren aan de groep en aan de school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor
iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren
van opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn
voor de groep.
- er wordt gesproken over het werken met klassencommissies
en schoolcommissies.
In blok 4 – “We hebben hart voor
elkaar” hebben de kinderen
geleerd, dat ze:
- hun eigen gevoelens kunnen
herkennen.
- weten wat hen boos maakt en
welk gedrag ze dan vertonen.
- gevoelens zoals boos-zijn
mogen hebben, maar dat het er
om gaat hoe je er mee omgaat.
- eerst moeten afkoelen
voordat ze over oplossingen
kunnen nadenken.
- weten hoe het voelt om buiten
gesloten te worden.
- voor elkaar op moeten komen.
- enkele klasgenoten beter
hebben leren kennen door te
vragen naar meningen en
gevoelens in een interview.
- zich in de gevoelens van een
ander kunnen verplaatsen

Tips voor thuis:
- Neem de tijd om naar het
verhaal van uw kind te
luisteren als hij/zij een
conflict heeft.
- Bedenk samen oplossingen
waar iedereen tevreden
over is.
- Bedenk samen met uw kind
een plannetje om het thuis
nog gezelliger te maken en
spreek af wie wat doet.
- Laat uw kind(eren) eens
meedenken en beslissen
over dingen die u wilt gaan
doen, bijvoorbeeld het
kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat
het voor iedereen leuk is.

Nieuws van buiten
Inloopspreekuur CMD
Ik ben Joyce Beckers, klantadviseur Jeugd, CMD Geldrop Mierlo. Vanuit het Centrum voor Maatschappelijk
Deelname ben ik gekoppeld aan het Klokhuis.
Het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) is er voor kleine en grote vragen van ouders
en jongeren over opgroeien en opvoeden.
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en scheiding of
pesten enzovoort.
Ik ga samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing. U krijgt in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf
verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Dan maken we samen een plan van aanpak.
Daarbij bekijken we samen wat u zelf als ouder kunt, eventueel met hulp van school of familie, buren of vrienden.
Als dat niet voldoende is, bekijken we welke externe hulp ingezet moet worden. Voor dit gesprek komen wij bij u
thuis langs, maar dit gesprek kan uiteraard, indien gewenst, ook op school plaatsvinden.
Tevens ben ik aanwezig tijdens het zorgteam.
Op de kalender staat het volgende inloopspreekuur:
Woensdagochtend 11 maart om 11.30-12.30 uur. U kunt deze dag tot 12.30u
zonder afspraak binnenlopen.
Mocht deze tijd/ dag u niet uitkomen, kunt u contact met mij opnemen. We
plannen dan een afspraak in op een ander moment dat voor u beter uitkomt.
Ik ben bereikbaar via j.beckers@geldrop-mierlo.nl of via 06-54998713. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.
Met vriendelijke groet,
Joyce Beckers
Afdeling CMD | Klantadviseur Jeugd
E-mail: j.beckers@geldrop-mierlo.nl | Telefoon: 06-54998713 | Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.

Nieuwsbrief Jeugd en Gezin – Maart 2020
Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) informeren we jou graag over lokaal nieuws rondom het
thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Wil jij meer weten over het
aanbod van het CMD? Kijk dan op onze website www.geldrop-mierlo.nl
Informatieavond bedplassen op 5 maart
’s Ochtends of ’s nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het
water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! De GGD organiseert op donderdag 5 maart een
informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen. Locatie:
Catharinaziekenhuis Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer
22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. Wilt u de
informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website www.ggdbzo.nl
Match Mentor
Vanuit de LEVgroep worden er verschillende projecten aangeboden. Een van die projecten is Matchmentor.
Matchmentor is een project waarbij een jongere die een steuntje in de rug kan gebruiken in hun school- en

thuissituatie, vrije tijd of op het werk, hulp krijgt van een mentor. Jongeren met lichte ondersteuningsvragen,
kunnen terecht bij dit project en krijgen hulp om de juiste stappen in de goede richting te zetten. Ben jij tussen de
10 en 23 jaar en kun jij wat extra hulp gebruiken?
Ook zijn wij op zoek naar nieuwe mentoren om de jongeren te kunnen begeleiden! De mentor volgt een korte
training en vervolgens wordt er van hem of haar een investering van 1 uur per week gevraagd. Wil je je inzetten als
mentor?
Voor aanmelding of meer informatie, neem contact op met Amber van Hoof, jongerenwerker LEVgroep , of kijk
eens op www.matchmentor.nl
Telefoon: (06) 89 97 10 93
E-mail: amber.vanhoof@levgroep.nl
Autismeweek
Van 28 maart tot en met 4 april 2020 vindt de NVA Autismeweek plaats met als thema ‘prikkels’! De Autismeweek
wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) rond Wereld Autisme Dag 2 april.
Kijk voor meer informatie over deze dag en de evenementen die door het land (ook in Eindhoven) georganiseerd
worden, op de site https://autismeweek.nl/
Media Ukkie dagen
Jonge kinderen vinden razendsnel hun weg in deze wereld vol media. Ze kijken hun favoriete kinder-televisie en
bladeren door boekjes. Ze swipen vliegensvlug naar filmpjes op YouTube en spelen graag spelletjes op een tablet.
Als ouder of opvoeder wil je je kind hierbij begeleiden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Ga tijdens de Media Ukkie
Dagen (27 maart tot en met 3 april 2020) samen met jouw baby, peuter of dreumes op ontdekkingsreis en bekijk
de mogelijkheden van media. https://www.mediaukkiedagen.nl/
Sportgala 2020
Sinds dit jaar organiseert Leef! Geldrop-Mierlo in samenwerking met diverse partijen het Sportgala 2020. Het
Sportgala zelf zal plaats vinden op 19 juni 2020. Je nomineert dus een talent, sportprestatie of coach voor het jaar
2018-2019. Op deze dag zullen diverse genomineerden in het zonnetje worden gezet én bovendien zullen alle
jeugdteams
gehuldigd
worden.
Meer
informatie?
Kijk
op
https://www.leefgeldropmierlo.nl/LeefModule/Details/11569
Agenda
3 maart
16 t/m 20 maart

24 maart
25 maart

Start oppascursus https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=94
Week van de lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek
voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Start
faalangsttraining
middelbare
scholieren
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=167
Start
training
faalangst,
je
bibbers
de
baas
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=302

Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief?
Laat het ons dan weten via cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Carnaval in het wijkgebouw

