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Agenda
Maandag 27 september

Start thema: “Uitvindingen en ontdekkingen”
Start blok 2 De Vreedzame School: “We lossen conflicten zelf op”
Oudergesprekken “Warm welkom”
Groep 8 op kamp
Groep 8 op kamp
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Groep 8 op kamp
Dag van de leraar
Start kinderboekenweek: “Worden wat je wil”
MR-vergadering: 20.00 uur
1e bijeenkomst kinderraad
Einde kinderboekenweek
Talententijd groep 1/2a, 3/4b en groep 8
Het volgende Pitje

Woensdag 29 september
Donderdag 30 september
Vrijdag 1 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Donderdag 7 oktober
Vrijdag 8 oktober
Vrijdag 15 oktober
Vrijdag 22 oktober

Jarigen
Van 24 september t/m 22 oktober
26 september Milan (groep 3/4b)
26 september Liyenna (groep 3/4b)
26 september Fleur (groep 8)
28 september Jax (groep 3/4a)
30 september Niek (groep 1/2b)
30 september Lenn (groep 3/4a)
2 oktober
Alex (groep 7)
2 oktober
Abby (groep 8)

3 oktober
Jayden (groep 5/6a)
11 oktober
Jace (groep 1/2b)
13 oktober
Sven (groep 3/4a)
14 oktober
Bente (groep 5/6a)
16 oktober
Fleur (groep 5/6b)
18 oktober
Noémi (groep 5/6a)
19 oktober
Annelynn (groep 3/4a)
22 oktober
Levi (groep 8)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
De volgende kinderen zijn na de vakantie bij ons op school gekomen:
Groep 0/1: Joshua, Stella
Groep 1/2a: Noé
Groep 1/2b: Roos en Julia
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom en wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!
Ook heten we onze nieuwe leerkrachten meester Bram (gym), juf Suzanne, juf Ilonka en juf Isabel (vervangster
juf Kirsten) van harte welkom.

Algemeen
Een nieuw schooljaar
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad en lekker uitgerust is. Wij hebben er in ieder geval weer erg veel zin in.
In de laatste vakantieweek hebben we met het team een tweedaagse gehad. De eerste dag was er aandacht voor
alle vakantieverhalen en het gezamenlijk opstarten van het nieuwe schooljaar. De tweede dag zijn we aan de slag
gegaan met scholing rondom rekenen, één van onze speerpunten voor het komende schooljaar. Wanneer u meer
wilt weten over onze doelen voor komend schooljaar en de inzet van de NPO-gelden, verwijzen wij u graag naar
de website, onder het kopje documentatie vindt u ons schoolplan-jaarplan.
’t Pitje komt dit schooljaar weer elke laatste vrijdag van de maand. Hierin vindt u het algemene nieuws van de
school. Informatie uit de groep van uw kind komt via Parnassys of via de schoolapp.
We wensen iedereen een fijn schooljaar!
Team 't Klokhuis

Corona versoepelingen
We zijn ontzettend blij dat er weer steeds meer mogelijk is op school, zoals u ook heeft kunnen lezen in de brief
die vanuit de Eenbes verstuurd heeft.
Afspraken op 't Klokhuis:
- Zoals eerder gecommuniceerd blijven we voor school vasthouden aan het buiten afscheid nemen, omdat
dit voor iedereen rustiger is. Met uitzondering van nieuwe kindjes die instromen; ouders kunnen de eerste
week mee naar binnen en binnen afscheid nemen;
- Na school kunt u zonder afspraak binnenlopen als u de leerkracht of een andere medewerker kort wil
spreken. U kunt ook altijd bellen of mailen voor een afspraak;
- Wanneer u klachten heeft komt u niet naar school;
- Als uw kind klachten heeft kunt u m.b.v. de beslisboom bepalen of uw kind wel of niet naar school mag.
De beslisboom staat op de website en in de school app. Bij twijfel neemt u contact op met de directie;
- Hulpouders vanuit de OV zijn weer van harte welkom in de school en bij activiteiten die binnen of buiten
plaatsvinden;
- Talententijd: bij mooi weer worden ouders van harte uitgenodigd om buiten te komen kijken. Wanneer
de optredens binnen plaatsvinden vanwege slecht weer, is dit zonder de aanwezigheid van ouders gezien
de zeer beperkte ruimte in de speelzaal. Er volgt dan wel een link naar een video, zodat u de optredens
alsnog kunt bekijken. De leerkrachten houden u middels een pushbericht op de hoogte.

Schoolreisje
Voor informatie over het schoolreisje verwijzen we u naar de e-mail die eerder
deze week gestuurd is. We wensen iedereen een heel leuk schoolreisje toe!

Vertrek IB’er Marian
Beste ouders/verzorgers,
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Met ingang van 1 oktober ’21 ga ik, na bijna 12 jaar, stoppen als
intern begeleider op ’t Klokhuis. Al jaren ben ik als intern begeleider werkzaam op twee basisscholen. Op de
andere school, De Kersentuin in Mierlo, heb ik dit schooljaar uitbreiding van IB-uren gekregen en daardoor is het
niet meer mogelijk om de twee scholen te combineren. Vanaf deze plaats wil ik de kinderen, ouders en collega’s
bedanken voor de fijne tijd die ik samen met jullie heb gehad op ’t Klokhuis. Ik wens jullie alle goeds voor de
toekomst.
Groetjes,
Marian van Hulten

Nieuwe gymdocent
Hallo allemaal,
Mijn naam is Bram van den Eerenbeemt. Ik ben 33 jaar en ik woon samen met mijn
vriendin in Asten. Mijn opleiding tot gymdocent heb ik gevolgd aan hogeschool
Windesheim te Zwolle.
Uiteraard vind ik sporten erg leuk. Het leukste om te doen vind ik voetballen en
Wielrennen.
Andere hobby’s van mij zijn skiën, reizen, muziek maken en carnaval vieren.
Ik heb er heel veel zin in om komend schooljaar de gymlessen te verzorgen en we
gaan er een leuk en sportief jaar van maken.
Groetjes, Bram
Hallo,
Mijn naam is Edo Donkers, 38 jaar. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen: Sieb van 6 en Nina van
3 jaar oud.
Verder is sporten mijn passie, het leukste daarvan is dat ik het sporten mag overbrengen
aan basisschoolleerlingen. In mijn vrijetijd ga ik wielrennen, mountainbike, hardlopen,
squashen. Ik ga graag met mijn gezin op pad, naar de bossen of naar Strabrechtseheide om
lekker wandelingen te maken.
Op 12 december 2020 ben ik een gestart met de studie MBO Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid niveau
4. Deze studie volg ik via NCOI zodat ik de studie kan combineren met mijn gezin en werk. Mijn doel is om via de
vooropleiding uiteindelijk de deeltijd studie op te pakken aan de HAN Arnhem Leraar Lichamelijke Opvoeding
(ALO). Met hopelijk in de toekomst een baan in het sportonderwijs.
met sportieve groet,
Edo Donkers

Kinderboekenweek
Het is weer bijna zover. Van 6 tot en met 17 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar is het thema:
“worden wat je wil”. Wij zullen dit schoolbreed gezellig openen op woensdag 6 oktober. Bij de opening mogen de
kinderen dansen op het liedje van de kinderboekenweek https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4 .
Mocht uw zoon/dochter het leuk vinden om thuis nog te oefenen dan kan dat natuurlijk. Deze dag mogen de
kinderen ook verkleed naar school komen of iets meenemen van thuis wat te maken heeft met wat ze willen
worden.
De afsluiting vindt plaats op vrijdag 15 oktober. Deze dag houden wij een boekenmarkt. Door de hele school
mogen de kinderen hun boekjes verkopen. Hierbij worden de onderbouwleerlingen geholpen door kinderen uit
de bovenbouw. Hiervoor mag ieder kind een kleedje meenemen, maximaal 5 boeken per kind en 5 muntjes van
20 cent om de boeken voor te ruilen. Let op! Er mag alleen betaald worden met muntjes van 20 cent. De boeken
die uw kind niet verkoopt, gaan weer mee naar huis.
We hopen dat alle kinderen enthousiast met nieuwe boeken thuis komen.

Verkeer
Onze scholen zijn weer begonnen!
Na de schoolvakantie is het voor iedereen wennen. Op de eerste plaats voor de kinderen die weer naar school
gaan en nog vol zitten van de avonturen tijdens de vakantie. En niet te vergeten u en alle andere weggebruikers
die, na een rustige vakantieperiode weer veel schoolgaande kinderen tegenkomen. Helaas gebeuren er jaarlijks,
tijdens de eerste drie maanden na de zomervakantie, relatief veel verkeersongevallen waarbij schoolgaande
kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar zijn betrokken. Kinderen vormen een kwetsbare groep in het
verkeer. Zij beschikken immers nog niet over alle vaardigheden om zich als een ervaren en een volleerd deelnemer
in het verkeer te verplaatsen. Bovendien nemen kinderen als voetganger en fietser deel aan het verkeer, de meest
kwetsbare verkeersdeelnemers. Vandaar dat de werkgroep verkeer van basisschool ’t Klokhuis aandacht vraagt
voor de jaarlijkse campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’. Misschien heeft u onze wijkagent al een keertje
gezien om de verkeerssituatie in de gaten gehouden.

Waterflessen
De kinderen hebben deze week een waterfles van school gekregen. Deze fles kunnen ze gebruiken om water te
tappen bij het watertappunt op het schoolplein. We willen u vragen om de fles thuis regelmatig schoon te maken.

Nieuws van de OV

Hoofdluis
Dit schooljaar is de hoofdluiscontrole weer mogelijk. Als het goed is heeft iedere klas al een mail
van de groepsleerkracht ontvangen met de vraag wie er mee wil helpen met de controles. U
zult ook van de leerkracht horen welke ouders dit voor uw klas zijn, zodat u contact kunt leggen
met elkaar. U spreekt samen met de leerkracht af wanneer u komt controleren.
Voor alle ouders geldt: mocht u bij uw kind luizen of neten aantreffen, geef dit door aan de
groepsleerkracht. De groepsleerkracht kan dan de gehele klas informeren m.b.t. het feit dat er

hoofdluis is geconstateerd in de klas, zodat iedereen het even extra in de gaten kan houden bij de eigen zoon of
dochter. Dit gebeurt natuurlijk ook wanneer er bij de controle hoofdluis of neten worden ontdekt.
Mocht u verder nog algemene vragen hebben, dan kunt u mij altijd aanspreken op het schoolplein of kunt u mij
mailen (ilona.bijnen@eenbes.nl).

Spaar mee voor onze schoolbieb!
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie
‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje
in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer
bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen
dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

Mad Science - Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Komende maandag starten we ons thema Uitvindingen en ontdekkingen met een voorstelling van Mad Science.
Zij geven dan voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een show. Ook verzorgen ze binnenkort een wetenschap &
techniekcursus op 't Klokhuis, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Plakkerige polymeren. Leer alles over rekbare en kleverige stoffen. Ga op zoek naar de geheime slijmformule,
onthul het perfecte slijmrecept. Ontdek de geheimen van de chemie. Leer over chemische reacties en hoe je deze
reacties kan versnellen! We laten oud geld blinken en blazen ballonnen op zonder lucht!
De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal onderdelen van ons enorme zonnestelsel. Je ontdekt de vier
jaargetijden, maakt een zeepsop zonnestelsel en zet het leven van een ster op een rijtje. Lichtgevende en
gloeiende voorwerpen, vloeistoffen, regenbogen, glow-in-the-dark verf, UV-licht, het komt allemaal aan bod!
Leer over de atmosfeer, je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk is die lucht op ons uitoefent en
hoe lucht je in leven kan houden, zelfs onder water! Zou je op Mars kunnen overleven?

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld
om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden,
voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te
leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
• Donderdag: 11-11-2021
• Donderdag: 18-11-2021
• Donderdag: 25-11-2021
• Donderdag: 2-12-2021
• Donderdag:9-12-2021
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 19-10-2021
Deelname bedraagt € 64,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Schoolapp, Parnassys en ouderportaal
Al enkele jaren werkt onze school met een schoolapp. In deze app vindt u onder andere de
kalender, alle Pitjes van dit jaar, de contactgegevens van de school en via de app kunt u uw kind
ziekmelden. Ook kunt u via de app inschrijven voor oudergesprekken.
Ook klassenboek is een onderdeel van deze schoolapp: hierop zetten de leerkrachten
informatie en leuke foto's uit de groep! Ook verzenden we soms push meldingen. U krijgt dan
een melding met een belangrijke mededeling.
Via onze schoolapp kunt u ook doorklikken naar Parnassys. Het is mogelijk om in te loggen bij
Parnassys en uw contactgegevens te wijzigen en eventuele resultaten van uw kind(eren) in te
zien.
Heeft u nog vragen of problemen met inloggen? Neem dan contact op met juf Renske of juf Suzanne.

Schoolkalender
U heeft de eerste schoolweek een nieuwe kalender ontvangen. Hierop staan alle belangrijke data voor komend
schooljaar. Deze kunt u ook via de website in uw digitale agenda plaatsen.

Nieuws van De Vreedzame School
Op onze school werken we sinds een aantal jaren met De Vreedzame School. Dit is een methode waarin sociale
competenties en democratisch burgerschap centraal staan. De school en de klas worden beschouwd als een
leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Maar waarin kinderen ook een stem krijgen en
waarin we kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De kinderen leren zich
verantwoordelijk voelen voor elkaar, maar ook voor zaken die in de klas en op school spelen. Daarnaast zal ook
het omgaan met verschillen steeds centraal staan. Iedereen is anders, maar samen vormen we één groep met
dezelfde regels en afspraken.

Vanuit de methode De Vreedzame School worden er op school regels en afspraken gemaakt. Het grote verschil
tussen regels en afspraken is dat kinderen in hun klas invloed hebben op de afspraken. Deze afspraken maken de
leerkrachten aan het begin van het schooljaar samen met de klas.
De regels worden bepaald door de leerkrachten. Deze schoolregels staan centraal in de hele school. Voor onze
school gelden de volgende regels.
Wij als Klokhuis trekken hier de grens:
o
o
o
o
o

Bewust iemand pijn doen of uitschelden;
Bewust iemand (cyber)pesten of buitensluiten;
Bewust iets vernielen;
Bewust weglopen;
Bewust weigeren te luisteren naar een leerkracht.

Wanneer uw kind één van deze regels overtreedt zal de leerkracht u hiervan op de hoogte stellen.
Door het samen naleven van deze regels en afspraken zorgen wij er voor dat ieder kind op een fijne en veilige
manier kan spelen en leren bij ons op school

Nieuws van buiten
Vanuit het CMD
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Janneke van Gerwen en ik ben klantadviseur Jeugd bij de afdeling Centrum Maatschappelijke
Deelname (CMD) van de gemeente Geldrop-Mierlo. Sinds vorig jaar september ben ik verbonden aan ‘t Klokhuis.
Wat doe ik dan?
Een aantal keer per jaar wordt er op school een zorgteamoverleg gepland. Tijdens dit overleg worden er casussen
van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, besproken. Ik sluit vanuit de gemeente aan bij deze
overleggen om samen met de leerkrachten en intern begeleiders mee te denken over wat nodig zou kunnen zijn
voor deze leerlingen. Jullie als ouders/verzorgers zullen altijd betrokken worden in dit overleg als het om jullie kind
gaat.
Mocht blijken dat ondersteuning vanuit de jeugdwet mogelijk passend is, dan wordt ouders geadviseerd zich aan
te melden bij het CMD en wordt vanuit daar het traject (mede) opgepakt. Waar mogelijk zal ik dan betrokken
worden in dit traject zodat met school korte lijnen bestaan.
Janneke van Gerwen
Afdeling Samenleving | Klantadviseur CMD Jeugd
Centrum voor Maatschappelijke Deelname

E-mail: j.van.gerwen@geldrop-mierlo.nl | Telefoon: 06-34166755 | Werkdagen: maandag, dinsdag en
donderdag.

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de
Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen
in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de
gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een
uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
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