30 augustus 2019 - nummer 1

Agenda
Dinsdag 3 september
Woensdag 4 september
Donderdag 5 september
Vrijdag 6 september
Maandag 9 september
Vrijdag 13 september
Maandag 23 september
Vrijdag 27 september

Informatieavond groep 4: 19.00 uur
Jaarvergadering OV: 20.00 uur
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Schoolreis groep 1 t/m 7
Kamp groep 8
Start thema: “Verkeer en vervoer”
Start blok 2 De Vreedzame School
Studiedag; alle leerlingen vrij
Start “Week tegen het pesten”
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 30 augustus t/m 27 september
30 augustus
Kai (groep 4)
31 augustus
Jolijn (groep 2/3)
31 augustus
Phoebe (groep 5/6)
4 september Tygo (groep 4)
4 september Tess (groep 5/6)
5 september Arne (groep 3)
6 september Quinty (groep 4)
7 september Liv (groep 3)
8 september Keyno (groep 5)
9 september Stine (groep 6)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

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

Liam (groep 7/8)
Sofie (groep 7/8)
Naomi (groep 2/3)
Lieke (groep 5)
Cocó (groep 5/6)
Janneke (groep 6)
Pien (groep 4)
Liyenna (groep 1/2b)
Fleur (groep 4)

Welkom
De volgende kinderen zijn na de vakantie bij ons op school gekomen:
Groep 1/2a: Isabelle, Jay, Bartek, James en Nora
Groep 1/2b: Iduna en Jhamila
Groep 3: Philou en Louise
Groep 4: Denvi
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom en wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!
Isabel uit groep 5 heeft deze week afscheid genomen en gaat maandag starten in Helmond. Wij wensen haar
veel plezier op de nieuwe school.
Ook heten we onze nieuwe leerkrachten juf Day en juf Dannie (vervangster juf Marianne) van harte welkom. U
heeft met deze juffen kennis kunnen maken op de informatieavond of op een ander moment dit schooljaar.

Algemeen
Een nieuw schooljaar
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten 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 niet meer om de 2 weken maar 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 Ellen is zwanger. We wensen haar
een fijne zwangerschap.

Schoolreis
Donderdag 5 september staat er een leuke dag
op de planning. Namelijk het jaarlijkse
schoolreisje!
Dit jaar gaan we naar Safaripark Beekse Bergen.
We verwachten de kinderen gewoon om half 9
in de eigen klas. Daar krijgen de kinderen een
schoolshirt en een bandje met een
noodnummer van de school.
Rond 9 uur vertrekken we met de bus vanuit
school. Eenmaal daar aangekomen lopen de
kinderen met groepjes door het park. Omdat
het een groot park is, is het moeilijk om de
tassen op een gezamenlijke plek neer te leggen.
De kinderen zullen deze dus de gehele dag mee moeten nemen. Geef echter uw kinderen wel voldoende eten
en drinken mee voor de gehele dag.
Rond 4 uur zullen we weer terug naar school gaan. We verwachten rond kwart voor 5/5 uur, afhankelijk van het
verkeer, weer terug te zijn op school. Op school aangekomen brengen de kinderen nog even de shirts terug naar
de klas, waarna u uw kind mee naar huis kan nemen. Het wordt een leuke dag! Wij hebben er zin in!

Informatieavonden
Ook dit jaar heeft iedere groep een informatieavond (gehad). De leerkrachten hebben u middels een presentatie
uitleg gegeven over de manier van werken in de groep van uw kind. Mocht u onverhoopt geen tijd hebben
(gehad), kunt u de presentatie teruglezen op de website onder de groep van uw kind.
Allerlei inschrijfformulieren voor jeugdbladen, kindertijdschriften, typecursussen etc. liggen tot vrijdag 6
september op de leerpleinen. U of uw kind, kan deze gewoon meenemen.

Jaarvergadering OV

Schoolapp, Parnassys en ouderportaal
Ook dit jaar gebruiken we de schoolapp. Heeft u onze app al gedownload?
Let op!
Als u meldingen van klassenboek wil ontvangen moet u zelf de pushmeldingen aanzetten. Klik
op klassenboek en zet daar de pushmeldingen aan!
Via onze schoolapp kunt u ook naar Parnassys. Alle ouders van onze school hebben
inloggegevens van het ouderportaal van Parnassys. Heeft u deze gegevens nog niet of niet
meer? Neem dan even contact op met Brigit Janssen of Ellen van den Wildenberg.
Het is belangrijk dat uw gegevens juist in ons administratiesysteem staan. We vinden het erg fijn als u zelf uw
contactgegevens controleert. U kunt uw gegevens ook zelf wijzigen.

Week Tegen Pesten
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en
veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. In de week van
23september zullen wij daarom ook extra aandacht besteden aan dit onderwerp.
Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten proberen we als school aan het
begin van het schooljaar een goede start te maken in het werken aan een fijne en
veilige school.

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’.

Parkeren
Op verzoek van school heeft de gemeente Geldrop-Mierlo in de vakantie paaltjes geplaatst in de omgeving van
de Eikelaar/Beukelaar. De paaltjes hebben als doel het parkeren van auto ’s op de stoep te voorkomen. Parkeer
de auto in de daarvoor bestemde vakken, zodat de kinderen beter zicht hebben om veilig over te kunnen
steken. Een goed alternatief voor de auto, is lopend of op de fiets naar school komen.
De school vraagt ook aandacht voor het parkeren. Parkeer s.v.p. de auto’s niet op de stoep, maar in de daarvoor
bestemde parkeervakken. Zo hebben de kinderen beter zicht om veilig over te kunnen steken.
Verkeersouder gezocht
We zijn dus op zoek naar een nieuwe enthousiaste verkeersouder voor
basisschool ´t Klokhuis. Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool
werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Ze zijn hard
nodig, want kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en veel ongelukken
vinden dicht bij school plaats. Op ’t Klokhuis is een werkgroep verkeer actief die bestaat uit een of meerdere
ouders en een teamlid. De werkgroep vergadert 5-6 keer per jaar op woensdag of vrijdag onder schooltijd. Wil je
de werkgroep komen versterken, neem dan contact op met Marian van Hulten (intern begeleider) of stuur een
mail naar marian.vanhulten@eenbes.nl

Schoolkalender
U heeft in 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. We willen u er alvast op
wijzen dat de data van de Koningsspelen niet correct zijn. Op de kalender staat dat deze op 24 april zijn maar dit
moet 17 april zijn. Op deze dag staat talententijd. We laten u tijdig weten naar welke data deze verzet wordt.

Kinderraad
Ook dit jaar gaan we verder met de kinderraad. We vinden het belangrijk om mét leerlingen te praten i.p.v. over
leerlingen. Dit jaar worden er weer nieuwe leden gekozen. Leerlingen die het leuk vinden om in de kinderraad te
zitten kunnen zich in de eigen groep kandidaat stellen

Vanaf groep 4 komt een afgevaardigde. Zij worden door hun klasgenoten gekozen. In het totaal komen er dus 5
leerlingen in de kinderraad.
Alle bijeenkomsten zijn onder schooltijd. De gekozen leerlingen worden ook aan een onderbouwgroep
gekoppeld. De leerlingen van de kinderraad bespreken de ideeënbus van de groep en ook zullen andere
onderwerpen aan bod komen. Middels ’t Pitje wordt u van deze bijeenkomsten op de hoogte gehouden.
Op dinsdag 24 vindt de verkiezing plaats. In het volgende Pitje maken we de verkiezingsuitslag bekend.

Nieuws van De Vreedzame School
De lessen van De Vreedzame School zijn weer gestart. De meeste leerkrachten hebben de eerste kletskaart al
naar u verstuurd.
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. Vijf leerlingen uit groep 7 gaan op 3 maandagen in september de opleiding
volgen. Op woensdag 9 oktober krijgen ze dan hun diploma en worden dan ook ingezet.
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen
dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.
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.
We willen benadrukken dat de incidenten op school uitgepraat en opgelost worden. We vinden het belangrijk
dat u als ouder hiervan op de hoogte bent. Het is niet de bedoeling dat u hier thuis uw kind nogmaals om
'straft'.
Mochten er thuis dingen spelen die belangrijk zijn voor school, willen we dit ook graag horen. We zijn per slot
van rekening samen verantwoordelijk dat uw kind zich veilig voelt op school en dus lekker in zijn/haar vel zit.

Maandag 9 september starten we met blok 2:
Blok 2 Algemeen
Overal waar kinderen met elkaar spelen
en werken komen conflicten voor. Met
De Vreedzame School leren we de
kinderen dat conflicten heel normaal
zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee
omgaat. Hoe los je op een positieve
manier conflicten op? Hoe zorg je
ervoor dat beide partijen tevreden zijn
met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in
ruzie. We spreken van ruzie wanneer
het ene kind wil winnen ten koste van
het andere kind. Eén partij is dan
tevreden, de andere partij is de
verliezer.
De kinderen leren dat ze bij een conflict
eerst rustig moeten worden voordat ze
na kunnen denken over een oplossing.
We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of
een vaste plek in de klas een goede
manier is om rustig te worden. We
noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan
een hoekje zijn in de klas met een stoel
en tafel, een boekje, een teken- blokje
en wat de kinderen meer bedenken.
Er worden ook afspraken over gemaakt ,
bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10
minuten mag blijven. De juf of meester
houdt het in de gaten, ook als een kind
dan nog niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom
afkoelen belangrijk is. Je komt anders
niet verder met het zoeken naar een
oplossing.
Wilt u meer weten over De Vreedzame
School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl
of natuurlijk langskomen op school.

We lossen zelf conflicten op

Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op).
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een
positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict
en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt
bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil
je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je
zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld
gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op
drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je
zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos
en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt
ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In
groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met
behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de
kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In
de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe
je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook
gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde
Naties.
In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:
- om te praten over de sfeer in de groep
- om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met
iemand doet
- om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
- dat iedereen een eigen mening mag hebben
- om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar
omgaat
- dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
- om samen te werken

Tip voor thuis
Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’?
Vraag er naar en praat er over.
Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag
hoe dat voor die ander is. Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook
naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’. Aan de ouders van de
kinderen uit groep 1 en 2: bespreek de kletskaart van blok 2 met uw kind,
bijvoorbeeld: “Wat doen Aap en Tijger als ze ruzie hebben? Wat hebben ze
geleerd over ruzies oplossen?”

Nieuws van buiten
Nieuwsbrief Jeugd en Gezin – September 2019
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
Brussengroep MEE start in najaar
Bij jongeren met een broer of zus met een beperking gaat het thuis vaak net een beetje
anders. Dat kan best meevallen, maar soms ook niet! De broers- en zussengroep is een praatgroep waar
(jonge) broers en zussen elkaar ontmoeten. Er is gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, elkaar vragen
te stellen en mogelijk te leren van elkaar.
Jongeren kunnen door gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen hun ervaringen en gevoelens met elkaar
delen. We geven informatie over wat een beperking is. Ook is het een plek waar jongeren kunnen ervaren, dat
ze niet de enige zijn met een broer of zus met een beperking. Bovendien is het vaak heel gezellig. De
Brussengroep is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Locatie: Geldrop-Mierlo.
Kosten: gratis.
Meer informatie of aanmelden kan bij Myra Spekken, CMD Jeugd, via (040) 289 38 99 of cmdjeugd@geldropmierlo.nl. Bij voldoende aanmeldingen start de Brussengroep eind oktober / begin november.

Ouderbijeenkomst autisme over prikkelverwerking
Het CMD organiseert samen met het Plusteam bijeenkomsten voor ouders van een kind met autisme. Het
voornaamste doel van de bijeenkomsten is om andere ouders te ontmoeten en ervaringen te delen.
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 18 september 2019
19.30 tot 21.30 uur
Bibliotheek Dommeldal - locatie Geldrop
Heuvel 94, Geldrop
Deze avond is gastspreker Robert de Hoog uitgenodigd om in gesprek te gaan over prikkelverwerking. Het wordt
een interactieve avond.
Meer informatie over Robert de Hoog, prikkelcoach, kunt u lezen op https://www.prikkelcoach.nl/ U kunt u
telefonisch of via e-mail aanmelden. Wij zijn te bereiken op werkdagen via telefoonnummer (040) 289 38 99 /
14 040 of per e-mail op cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.
Awesome kledingatelier
Het #AWESOME kledingruilatelier in Eindhoven is er voor mensen met een kleine / of zonder beurs. Natuurlijk is
iedereen met een gevulde beurs ook welkom. We werken met gekregen kleding die we in onze winkel hangen,
pimpen of recyclen. Dit alles wordt gedaan door vrijwilligers. http://www.awesomekledingruilatelier.nl/
Start cursussen LEVgroep
De Levgroep biedt diverse trainingen aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Hieronder ook de trainingen,
die starten in oktober in Geldrop-Mierlo.
Meer informatie over het aanbod kunt u vinden op https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?cms=407

Sociale Vaardigheidstraining groep 5 en 6
Deze training is voor kinderen die in groep 5 en 6 van de basisschool zitten en het lastig vinden om op een goede
manier sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Het doel van de training is om de kinderen een goede
basis mee te geven, hoe ze sociale contacten aan kunnen gaan en kunnen onderhouden, en deze waar mogelijk
nog verder te versterken. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: samenwerken, ruzies voorkomen en
grenzen aangeven. Start 29 oktober in Geldrop of Nuenen.
Meer informatie en aanmelden via https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=11
Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel groep 4 t/m 8
Wie weerbaar is heeft een stevige en open houding, gebruikt zijn stem op een manier die verbindend is naar
anderen, kijkt en straalt zelfvertrouwen uit. Zelfvertrouwen groeit vooral door succeservaringen maar ook door
hoe je denkt over de dingen die op je pad komen. Er starten 2 groepen in Geldrop.
Voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 start de training op 22 oktober.
https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=106
Voor kinderen uit groep 7 en 8 start deze op 21 oktober.
https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=107
Activiteit Jonge mantelzorgers
De komende activiteit voor jonge mantelzorgers staat gepland op dinsdag 10 of woensdag 11 september. Voor
meer informatie, neem contact op met Joyce Beckers, via (06) 54 99 87 13 of j.beckers@geldrop-mierlo.nl
Herken je dit?
• Je broertje is vaak onrustig en leidt je af met je huiswerk
• Je vader is ziek en jullie leven draait om hem
• Je broer heeft kanker en je maakt je zorgen om hem
• Je moeder is vaak somber en jij maakt de lunch
• Je zus heeft een spierziekte en je helpt haar
In al deze situaties groei je op met iemand die zorg nodig heeft en om wie je veel geeft. Van alle jongeren in
Nederland is één op de vier een jonge mantelzorger. Het gaat om ‘lichte’ mantelzorg. Vaak minder dan 1 uur per
week. Maar een aantal hiervan zorgt meer en ervaart het als belastend. Het kan een grote impact hebben op je
leven. Misschien gaat het daarom op school of daarbuiten een beetje anders… misschien voel je je wel een
beetje anders of heb je het gevoel dat niemand je ECHT begrijpt.
Als jonge mantelzorger sta je er niet alleen voor! Centrum Maatschappelijke Deelname Jeugd is er ook voor jou!
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van jonge mantelzorgers in Geldrop -Mierlo?
Schrijf je dan nu in via j.beckers@geldrop-mierlo.nl. Wij benaderen je dan wanneer er activiteiten plaatsvinden.
Elke nieuwe mantelzorger die zich registreert, ontvangt van ons het ‘Blij dat je er bent pakket’.
Kijk voor al onze activiteiten op www.geldrop-mierlo.nl.
Week Tegen pesten
De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: Wees een held, met
elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.
https://www.weektegenpesten.com/
Opening Taalpunt in bibliotheek Mierlo
In Mierlo wordt op 11 september het Taalpunt geopend; dé plek waar inwoners die moeite hebben met lezen,
schrijven en/of rekenen terecht kunnen voor hulp of advies. Kom naar de opening met een zeer gevarieerd
programma. In een theatervoorstelling hoort u wat het voor iemand persoonlijk betekent, als je moeite hebt

met lezen en schrijven. Een ervaringsdeskundige vertelt wat beter leren lezen en schrijven haar bracht. De
avond start om 17.30 uur met broodjes en een warme versnapering. Graag van tevoren aanmelden.
https://dommeldal.op-shop.nl/108/opening-taalpunt-mierlo/11-09-2019
Agenda
➢ 10 of 11 september
➢ 11 september
➢ 18 september
➢ 23 t/m 27 september

activiteit jonge mantelzorgers
opening Taalpunt, Bibliotheek Mierlo
ouderavond autisme met thema Prikkelverwerking
Week tegen Pesten

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

Bericht van de Scouting

