28 augustus 2020 - nummer 1

Agenda
Donderdag 3 september
Woensdag 9 september
Donderdag 10 september
Vrijdag 11 september
Maandag 14 februari

Woensdag 16 september
Donderdag 17 september
Dinsdag 22 september
Vrijdag 25 september

Jaarvergadering OV: 20.00 uur
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Schoolreis groep 1 t/m 7
Kamp groep 8
Start thema: “Communicatie”
Start blok 2 De Vreedzame School: “We lossen problemen zelf op”
Oudergesprekken
Studiedag; alle leerlingen vrij
Oudergesprekken
Buitenlesdag
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 28 augustus t/m 25 september
29 augustus
Yonca (groep 2/3b)
30 augustus
Kai (groep 4/5a)
31 augustus
Phoebe (groep 6/7a)
4 september Tygo (groep 4/5b)
4 september Tess (groep 6/7b)
5 september Arne (groep 4/5b)
6 september Quincy (groep 4/5b)
7 september Liv (groep 4/5a)
8 september Keyno (groep 6/7a)
9 september Stine (groep 7/8)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

11 september
16 september
17 september
18 september
20 september
21 september
22 september
21 september
22 september

Liam (groep 7/8)
Sofie (groep 7/8)
Naomi (groep 4/5a)
Lieke (groep 6/7a)
Dex (groep 2/3b)
Cocó (groep 6/7a)
Dex (groep 2/3a)
Janneke (groep 7/8)
Pien (groep 4/5a)

Welkom
De volgende kinderen zijn na de vakantie bij ons op school gekomen:
Groep 0/1a: Niels, Farah, Evi, Hidde, Damian en Maria
Groep 0/1b: Noa, Luuk, Megan, Milou, Joëlla en Jayden
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 Dirk, juf Esther, meester
Jeroen, juf Valerie en juf Renske (vervangster juf Kirsten ) van harte welkom.

Algemeen
Een nieuw schooljaar
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer 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.
’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

Leuk nieuws
We starten het nieuwe schooljaar met een leuk bericht: Juf Marianne is zwanger.
We wensen haar een fijne zwangerschap.

Schoolreis
We zijn blij dat we u kunnen melden dat het schoolreisje naar de Efteling op donderdag 10 september doorgaat!
U ontvangt binnenkort meer informatie van onze werkgroep per e-mail.

Informatie over de groepen
Dit jaar hebben we geen informatieavond per groep. De leerkracht zorgt ervoor dat alle informatie over de
groep van uw kind uiterlijk 4 september per mail naar u gestuurd wordt. Hierna kunt u dit altijd op de website
onder de groep van uw kind teruglezen.
In verband met Corona zullen de geplande oudergesprekken van 14 en 17 september via teams plaatsvinden.
Een uitzondering hierop zijn de voorlopig adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8. Voor beide
gesprekken ontvangt u een uitnodiging.

Even voorstellen
Dit jaar heeft groep 6/7 een student van de Kempel. Hieronder stelt zij zich voor.
Mijn naam is Nicky van Tintelen. Ik ben twintig jaar oud en woon in Geldrop.
Dit jaar ben ik derdejaars student aan Hogeschool de Kempel en kom ik vanaf 24 augustus
stagelopen op het Klokhuis.
Het eerste halfjaar zal dit zijn onder begeleiding van Ellen in groep 6/7b.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn vrienden en daarnaast werk ik veel in mijn
eigen nagelsalon.
Ik ben enthousiast en nieuwsgierig en kan niet wachten om hier mijn eerste lessen te gaan
geven. Ik hoop veel te kunnen leren hier op het Klokhuis en heb er heel veel zin in!
Groetjes,
Nicky

Luizencontrole
Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Dit
gebeurt door een fijne groep ouders die deze taak op zich hebben genomen. Ook nu
nog zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk volwassenen in de school komen. Er is dan ook
geen luizencontrole geweest na de zomervakantie.
Mocht u uw kind verdenken op hoofdluis, dan zouden wij het fijn vinden wanneer u dit zelf controleert. Mocht u
hoofdluis bij uw kind ontdekken dan mag u dit doorgeven aan Wilma (wilma.vos@eenbes.nl), Bregje
(bregje.okkerse@eenbes.nl) of Ilona (ilona.bijnen@eenbes.nl). Zij zorgen er dan voor dat alle ouders van de
desbetreffende klas op de hoogte worden gesteld dat er hoofdluis is geconstateerd in de klas. Zo kan iedereen
dan zijn/haar kind vervolgens extra in de gaten houden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Jaarvergadering OV

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 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.
Zoek in de apple of playstore naar "basisschool app" (maker = concapps B.V.) en zoek daarna
op onze school.
Veel ouders hebben al een account, andere ouders nog niet.
Sinds deze week is ons schoolsysteem Parnassys gekoppeld aan de schoolapp. Hierdoor worden wijzigingen van
mailadressen in Parnassys nu automatisch doorgevoerd in de schoolapp. Het mailadres wat van u in ons
schoolsysteem Parnassys geregistreerd staat, wordt nu leidend voor uw account in de schoolapp.
Enkele ouders hebben al een mail ontvangen (of gaan binnenkort nog een mail ontvangen) met hierin een
activeringslink om een account aan te maken in de schoolapp.
Dit gaat om ouders die nog geen account hebben in de schoolapp of die een ander mailadres gebruiken in de
schoolapp dan in ons schoolsysteem Parnassys geregistreerd staat.
Mocht u een mail ontvangen hebben om uw account te activeren voor de schoolapp, willen we u vragen om dit
aan te maken.
Als u geen mail ontvangt, dan kunt u gewoon het account blijven gebruiken in de schoolapp en is de koppeling al
gelukt.
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 wilt u graag inloggegevens van Parnassys ontvangen?
Neem dan contact op met juf Ellen.

De 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 ‘De scholen zijn weer begonnen’.

Schoolkalender
U heeft deze week een nieuwe kalender ontvangen. Hierop staan alle belangrijke data voor komend schooljaar.
Deze kunt u ook via de website in uw digitale agenda plaatsen. We willen u er alvast op wijzen dat de leerlingen
op donderdagmiddag 17 december vrij zijn omdat ’s avonds de kerstviering is.

Nieuws van De Vreedzame School
De lessen van De Vreedzame School zijn ook weer gestart. De kletskaarten die hierbij horen worden
voorafgaand aan een blok naar u verstuurd. Zo weet u waar het over zal gaan en kunt u het hier met uw kind
over ‘kletsen’.
De werkwijze is u inmiddels bekend.
Afgelopen jaren hebben we de gemaakte regels en afspraken toegepast en zijn we begonnen met het inzetten
van mediatoren. Hier gaan we dit jaar ook mee verder. De mediatoren van afgelopen jaar uit groep 7 zitten nu
in groep 8 en blijven nog een jaar. Uit groep 7 worden binnenkort nieuwe leerlingen gekozen die de opleiding
gaan volgen en hierna ook ingezet worden.
De regels van 't Klokhuis zijn gemaakt door het team en geven aan welk gedrag echt niet
kan. Het gaat hier om:
•
•
•
•
•

Bewust iemand pijn doen
Bewust iemand uitschelden
Bewust iemand (cyber) pesten of buitensluiten
Bewust iets vernielen
Bewust weglopen

In de meeste gevallen zal een leerling aangesproken worden op het getoonde gedrag, meestal is dat
voldoende. N.B. Het gedrag wordt veroordeeld, nooit het kind!
Bij herhaling of een erg grove overtreding worden de ouders ingelicht en volgt een passende maatregel.

Nieuws van buiten
Nieuwsbrief Jeugd en Gezin – September 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
De scholen zijn weer begonnen!
Zowel de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor beroeps- en hoger onderwijs openen de deuren weer. De
coronamaatregelen zorgen nog voor veel onzekerheid. Wat mag er wel? Wat kan je als leerling/student van het onderwijs
op jouw school verwachten? Het NJI geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Zoals: wat kan ik doen als ik niet naar
stage kan? En hoe zit het met studievertraging en studiefinanciering? Lees het antwoord op de website van het NJI voor
middelbare
scholieren
en
voor
studenten
van
het
mbo,
hbo
en
wo.
Ook als je kind naar de basisschool of kinderopvang gaat, heb je mogelijk vragen. Hoe kan je je kind voorbereiden op de
terugkomst op school? En wat kan je doen als je kind spanningen ervaart over school? Ook het antwoord op vragen over

(leerlingen) vervoer, hygiëne en praten met je kind is te lezen op de website van het NJI. Er is hiervoor een pagina ingericht
voor ouders.
Voorbereiden op ouderschap
In Nederland wordt ouderschap en het opvoeden gezien als iets vanzelfsprekends en ‘natuurlijks’. Hierdoor bereiden
ouders zich nauwelijks voor op misschien wel de belangrijkste taak in hun leven. Natuurlijk gaan ouders naar
zwangerschapsyoga of volgen ouders een pufcursus, maar echt samen stilstaan bij vragen en twijfels over het ouderschap,
dat zijn wij niet gewend en vinden we moeilijk. Wil je weten hoe andere ouders dit ervaren? Of meer informatie over
ouderschap en opvoeden? Kijk dan op de website van ouderwijzer. Hierop kunt u ook een filmpje van Ouderwijzer
bekijken.
Step2Sport, maak kennis met sporten in Mierlo!
Step2Sport is een laagdrempelige activiteit om als kind kennis te leren maken met diverse sportverenigingen. Deelnemende
sportverenigingen voor deze 3e editie zijn: BV Mierlo '76, MTTV '72, Budo De Hechte Band en VV Mifano. Wil jij graag
nieuwe sporten leren kennen? Dan ben jij welkom tijdens deze leuke, sportieve ochtend met verschillende sporten in de
herfstvakantie! Zit jij in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8? Meld je dan snel aan! De ochtend vindt plaats op donderdag 22 oktober in
Sporthal de Weijer in Mierlo. Kosten: 2 euro bij voorinschrijving, 3 euro zonder inschrijving vooraf. Kijk voor alle informatie
en inschrijven op de website van Leef Geldrop-Mierlo.
Sporten na school in oktober
Vanaf 2 oktober kan je weer meedoen met sporten na school in Mierlo (grasveld Santheuvel-West/ Sporthal de Weijer)
Vanaf 7 oktober wordt er weer in Geldrop (grasveldje Regenboog / Sporthal de Coevering) gestart. Inschrijven kan via de
website van Leef, klik dan op sporten na school in Geldrop of Mierlo.
Boekjes en Babbels in bibliotheek
Iedere 2e dinsdag van de maand is het tijd voor Boekjes en Babbels in de bibliotheek in Mierlo. Kom samen met je kindje
van 0-4 jaar luisteren naar een voorleesverhaal, een activiteit doen en ervaringen uitwisselen met andere ouders. Onder
het genot van een kopje koffie en thee. De eerste activiteit vindt plaats op dinsdag 8 september van 10.30 – 11.30 uur. Kijk
voor meer informatie en aanmelden op de website van de bibliotheek.
Trainingen LEV groep starten beperkt weer op
•

Training PIEP zei de muis

Op 10 september start in Helmond de training ‘PIEP zei de muis’, voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Psychische en/of
verslavingsproblematiek kunnen in een gezin veel stress opleveren. Ouders hebben veel aan hun hoofd en de kinderen
vangen veel spanningssignalen op. Ze voelen zich schuldig, worden stiller of drukker, boos of onzeker of hebben juist
moeite zich te uiten. ‘PIEP zei de muis’ is een training die zowel de kinderen als de ouders ondersteunt, zodat ze beiden
beter met de thuissituatie om kunnen gaan en de kinderen veilig(er) op kunnen groeien. Inschrijven en meer informatie
staat op de site van de Lev groep: Leren met LEV.
•

Weerbaarheidstraining’

De weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 start in Helmond op 6 oktober. Als je weerbaar bent, heb je een
stevige en open houding. Je straalt zelfvertrouwen uit door de manier waarop je kijkt en je stem gebruikt. Zelfvertrouwen
groeit door successen en door hoe je denkt over de dingen die op je pad komen.
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=106 Houd de website van Lerenmetlev.nl in de gaten voor
meer informatie over de start van andere trainingen.
•

Gemeentenieuws

Uitbreiding uren peuteropvang/VVE
Het kabinet heeft besloten het aantal uren Voorschoolse Educatie per 1 augustus 2020 wettelijk op te hogen. Zo krijgen alle
kinderen een goede start op de basisschool. Op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo leest u wat dit betekent voor
uw kind. Lees hier meer informatie.
Jeugd aan Zet: jongeren brengen positiviteit in de gemeente

De gemeente Geldrop-Mierlo neemt deel aan het subsidieprogramma Jeugd Aan Zet. Dit programma biedt jongeren tussen
de 12 en 18 jaar de kans om samen met leeftijdsgenoten positiviteit te brengen in de gemeente en verveling en
eenzaamheid tegen te gaan in coronatijd. Het programma is een onderdeel van Maatschappelijke Diensttijd (MDT),
waarmee de ministeries van VWS en OCW een samenleving nastreven waar we naar elkaar en anderen omkijken en
jongeren in staat stellen hieraan een bijdrage te leveren. https://www.geldrop-mierlo.nl/jeugd-aan-zet-jongeren-brengenpositiviteit-de-gemeente
Eerste resultaten enquête speelruimteplan
In 2019 is het nieuwe speelruimteplan vastgesteld. Het plan heeft de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het plan staat
wat we met onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Zo gaan we samen uitdagende speelplekken maken en
speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De eerste resultaten van de enquête zijn terug te lezen
op de website.
Agenda
➢ 20 september
Voorstelling Dikkie Dik en de Taart, in de bibliotheek Geldrop en in Mierlo.
Entree: 1 euro pp. Kijk voor informatie en aanmelden op de website van de bibliotheek.
➢

21 t/m 25 september

➢

30 september
Muziek op schoot in de bibliotheek in Geldrop. Met verhalen, muziek en dans.
Voor kinderen tot 4 jaar met hun ouder(s). Entree: gratis. Informatie en aanmelden kan hier.

Week tegen pesten https://www.weektegenpesten.com/

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

