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Agenda
2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Studiedag: alle leerlingen vrij
Juffendag; onder voorbehoud
online MR-vergadering: 20.00 uur
Laatste bijeenkomst kinderraad
OV en MR vergadering: 20.00 uur
Het volgende Pitje

Maandag 1juni
Dinsdag 2 juni
Woensdag 10 juni
Donderdag 11 juni
Dinsdag 23 juni
Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni

Jarigen
Van 29 mei t/m 26 juni
31 mei
Lieke (groep 5/6)
31 mei
Guus (groep 6)
1 juni
Lisa (groep 5)
2 juni
Zoï (groep 6)
4 juni
Benthe (groep 2/3)
5 juni
Isabella (groep 1/2a)
7 juni
Levi (groep 7/8)
8 juni
Sam (groep 7/8)
13 juni
Jhamila (groep 1/2b)
14 juni
Chloë (groep 7/8)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

15 juni
15 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
21 juni
21 juni
21 juni
25 juni

Nora (groep 1/2a)
Elias (groep 5)
Joey (groep 7/8)
Stan (groep 7/8)
James (groep 1/2a)
Lars (groep 3)
Madeline (groep 1/2a)
Coen (groep 1/2a)
Katy (groep 5/6)
Stijn (groep 3)

Welkom
We hebben op ’t Klokhuis weer een aantal nieuwe leerlingen: Milou in groep 1/2a en
Mara en Elena in groep 1/2b
We wensen hen ontzettend veel (leer)plezier en een hele fijne tijd op ’t Klokhuis.

Algemeen
Nieuws
Wat is het weer fijn om allemaal vrolijke gezichtjes te zien in de school! De kinderen vinden het weer ontzettend
fijn om de klasgenootjes en de juf/meester te zien. Wij zijn als team super trots op onze ouders en leerlingen.
Jullie hebben de afgelopen periode de kinderen thuis goed opgevangen op de dagen dat ze niet naar school
gaan en geholpen met het huiswerk. Ook worden de regels en afspraken goed nageleefd.
Nog altijd vindt de volledige heropening van de basisscholen op 8 juni plaats tenzij uit de lopende monitoring
naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Dit wordt begin
volgende week bekend gemaakt. Gisteravond is het nieuwe landelijke protocol verspreid. U wordt z.s.m.
geïnformeerd over de wijzigingen die dit met zich meebrengt.
Onze stichting De Eenbes heeft een protocol opgesteld met richtlijnen waaraan we ons moeten houden. Hierin
is ook aangegeven dat er tot 1 september geen bijeenkomsten georganiseerd mogen worden. Dat betekent dat
de eindejaar activiteit niet door kan gaan. Ook voor groep 8 betekent het geen musical en afscheid zoals dat

andere jaren gehouden wordt. Uiteraard zijn we aan het bekijken wat er wel mogelijk is zodat het voor onze
groep 8 toch een mooi afscheid wordt.
Het kamp van groep 8 en het schoolreisje staat gelukkig na 1 september op onze kalender en kan vooralsnog
gewoon doorgaan.

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.
Door alle maatregelen willen we nu zo min mogelijk volwassenen in de school. Er is daardoor
ook geen luizencontrole geweest na de meivakantie.
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.

Corona en verkeer
Als de scholen op 8 juni weer volledig de deuren openen brengt dat ook extra
verkeersdrukte rondom de school met zich mee. Vanuit Veilig Verkeer Nederland
wordt ouders/verzorgers in deze coronatijd het volgende geadviseerd.
Lopend, met de fiets of met de auto naar school?
•

•
•
•

Lopen of fietsen heeft de voorkeur, zeker als je binnen 5 kilometer van de school woont. Dat gold altijd
al vanwege de verkeersveiligheid en ook met het oog op corona is dat het geval. Je neemt minder
ruimte in en bent dan flexibeler om even uit te wijken, zodat je gemakkelijker afstand kunt houden van
een ander.
Parkeer je fiets het liefst op een afstandje van school en loop het laatste stuk. Zo voorkom je dat
kostbare ruimte rondom het plein in beslag wordt genomen door fietsen.
Als je dicht bij school woont, bijvoorbeeld 750 meter of minder, is lopen het beste.
Als het echt niet anders kan en je moet je kind toch met de auto brengen, dan doe je er goed aan een
paar straten verderop te parkeren. Het laatste stuk loop je. Je houdt de straten rondom de school dan
zoveel mogelijk vrij, waardoor het makkelijker wordt om afstand van elkaar te houden.

Laten we samen zorgen voor een veilige omgeving in en om de school.

Toetsafname CITO leerlingvolgsysteem
Zoals u weet volgen we de groei en ontwikkeling van uw kind op onze school op meerdere manieren.
Een van die manieren is het leerlingvolgsysteem van CITO. De resultaten van deze toetsen vormen een stukje
van de puzzel om te zien hoe het met de kinderen gaat op school. Met de CITO-toetsen wordt tweemaal per jaar
zo objectief mogelijk, los van de op school gebruikte lesmethodes, vastgesteld:
o
o

hoe jullie kind zich ontwikkelt in vergelijking met de uitslagen van de vorige toetsen.
hoe jullie kind zich ontwikkelt in vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd en dezelfde
onderwijstijd.

Het leerlingvolgsysteem is een meetinstrument om de groei en ontwikkeling van jullie kind mee te volgen op de
lange(re) termijn.
De toetsen nemen we ieder schooljaar af, in januari/februari en in mei/juni. Die periode waarin we deze toetsen
afnemen in reguliere schooljaren, komt er al bijna aan. Om een aantal redenen hebben we besloten het
afnemen van de leerlingvolgsysteemtoetsen door te schuiven naar de periode voor de herfstvakantie in het
nieuwe schooljaar. We hebben onze prioriteiten gesteld en willen de onderwijstijd die we nog hebben besteden
aan het geven van onderwijs en aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
In een aantal gevallen is het voor ons wel van belang om voortgang te meten, bijvoorbeeld bij de groei van het
lezen. Daarvoor zullen wel enkele kortdurende toetsen afgenomen kunnen worden.
Dit betekent ook dat we de voorlopige adviezen die op 17 en 18 juni voor groep 7 gepland stonden verzet
hebben naar komend schooljaar. Uiteraard vindt u deze terug op de nieuwe schoolkalender.

Rapport
Aan het einde van dit onvergetelijke schooljaar willen we de kinderen graag een rapport meegeven. Een rapport
waarin we niet, zoals jullie gewend waren, de beoordelingen of cijfers per schoolvak laten zien, maar een
rapport met onze bevindingen van afgelopen periode.
We zijn met de ontwikkeling van dat tijdelijke rapport bezig, u hoort daar z.s.m. meer over.
We willen ook jullie als ouders, als jullie dat willen, een prominente rol geven in het rapport. Hoe kijken jullie
terug op het thuisonderwijs? Waar zijn jullie trots op? Wat zouden jullie tegen je kind willen zeggen?
We gaan ook aan de kinderen vragen waar ze trots op zijn en wat ze geleerd hebben. En ook de leerkrachten
zullen daarover schrijven.
Zo hopen we samen met jullie een mooi laatste rapport van dit hele bijzondere schooljaar te maken!

Schoolorganisatie 2020-2021
In het vorige Pitje hebben we u al verteld hoe onze groepen er komend schooljaar uit komen te zien. We zijn nu
bezig om te kijken welke leerkracht in de groep komt te staan.
Ook gaan we snel starten met het indelen van de leerlingen. Zij worden hier zelf ook bij betrokken. Zodra onze
alles rond is, gaat de informatie ook naar u.

Vernielingen schoolplein
De laatste tijd hebben we last van vernielingen op ons schoolplein. We willen u dan
ook vragen om dit te melden aan de buurtbrigadier of via de buurtapp als u dit ziet.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat het schoolplein netjes blijft en dat uw kind hier
veilig en fijn op kan spelen.

Herhaalde oproep MR lid
Per 1 augustus 2020 zijn we op zoek naar een nieuw MR lid.
Dhr Patrick van Eerd, lid van de MR van ’t Klokhuis, heeft te kennen gegeven dat hij na dit schooljaar wil stoppen
als MR lid. Zoals u weet bestaat de MR op ’t Klokhuis uit drie ouders en 3 teamleden.
We nodigen belangstellende ouders/verzorgers uit om zich kandidaat te stellen voor de MR. U kunt dit kenbaar
maken door een mail te sturen naar mrklokhuis@eenbes.nl
Kandidaten kunnen zich tot vrijdag 15 mei aanmelden bij Lisette van der Hulst via bovenstaande email.
Indien er nog vragen zijn, kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Met vriendelijke groeten, namens de MR, Lisette van der Hulst, secretaris MR

Nieuws van buiten
Nieuwsbrief Jeugd en Gezin – juni 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
Elke dag iets leuks Hoe houd je het leuk met elkaar in coronatijd? Elke week vind je op de website van het
Nederlands Jeugdinstituut nieuwe activiteiten voor jou en je gezin.
Meldpunt voor zorgen rond heropening kinderopvang en scholen
De deuren van school en kinderopvang zijn weer geopend. Veel ouders maken zich nu zorgen maken over de
veiligheid, gezondheid, de aansluiting met de BSO of het vervoer naar het speciaal basisonderwijs. Zij kunnen
met hun vragen terecht bij het meldpunt ‘Deuren zijn geopend!’ Kijk voor meer informatie op de website van
het meldpunt: https://www.voorwerkendeouders.nl/meldpunt-deuren-zijn-geopend/
Opvoeden tijdens corona én daarna
Ouders vinden het belangrijk, dat hun kinderen in vrijheid opgroeien en hun eigen keuzes leren maken. En dat is
best een lastige klus. Welke lessen uit de corona-tijd kunnen we meenemen in de opvoeding? Hoe kun je je
kinderen (al op jonge leeftijd) mee laten denken? En hoe kun je risico’s goed inschatten? Op de website van het
NJI staat een achtergrondartikel waarin deze thema’s beschreven worden. Je vindt op deze website veel meer
informatie over actuele thema’s, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. Voor zowel ouders,
jongeren en professionals.
Op de website positiefopvoeden.nl vind je een speciale editie van de digitale tipkrant.
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/home/ In de krant staan verschillende artikeltjes (over praten met
kinderen, goed voor jezelf zorgen en thuiswerken), quotes van ouders en professionals, een interview met een
verpleegkundige, de top 10 tips in verschillende talen, het beeldverhaal en een ademoefening.
Vraag en antwoord voor jongeren en jongvolwassenen
Ben je 12 jaar of ouder of heb je een kind in deze leeftijd? En wil je meer weten over hoe je in deze tijd kunt
afspreken met vrienden, kunt sporten en wat je kunt doen tegen eenzaamheid? Lees dan eens de vragen en
antwoorden door op de website van het NJI. https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-enjongvolwassenen/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren
App over zorg tijdens de zwangerschap, bevallen en kraamtijd
“Waarom heeft niemand me dat verteld?” Iedere nieuwe moeder kan een voorbeeld noemen van iets wat ze
graag had willen weten over haar kraamtijd of over moeder worden. Over herstellen van een bevalling, haar
lichamelijke gezondheid en die enorme achtbaan van emoties. De app ‘How about mom’ brengt daar
verandering in. De app is ontwikkeld met een uitgebreid team van zorgprofessionals en experts uit de
gezondheidszorg. https://howaboutmom.nl/app/
Bibliotheken weer voorzichtig open
Vanaf 18 mei gaan de Bibliotheken in Geldrop en Nuenen weer voorzichtig open: op maandag t/m vrijdag van
14.00 - 17.00 uur (dus niet op zaterdag). Iedereen is weer welkom, maar heb je gezondheidsklachten? Blijf dan
thuis. Met de Afhaalservice bieden we je een goed alternatief. Alle lezingen, workshops, computercursussen,
spraakmakers bijeenkomsten, schrijversbezoeken, formulierenspreekuren, Taalhuis- en andere activiteiten zijn
afgelast of uitgesteld. De buitenbussen blijven open om materialen in te leveren. Lees voordat je gaat door,

waar je rekening mee dient te houden op de website van de bibliotheek. Je kunt ook nog steeds gebruik maken
van de gratis dienst van de ThuisBieb. De app kun je downloaden in de App store en Google Play.
Digitaal platform voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking
Sophi is een nieuw digitaal platform voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Een
ontmoetingsplek waar je ook informatie, tips, adviezen en concrete hulp kunt vinden. Niet alleen die van andere
ouders, maar ook van vakprofessionals. https://www.sophi.online/
Cursussen en trainingen
Tot nader bericht, maar in elk geval tot 1 juni zijn de trainingen bij de LEV groep afgelast. Houdt de website van
de Lev groep, Leren met LEV, in de gaten voor de ontwikkelingen.
Jonge mantelzorgers
Je broertje is vaak onrustig en leidt je af met je huiswerk. Je vader is ziek en jullie leven draait 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. Dan ben je een jonge mantelzorger.
Misschien gaat het daarom op school of daarbuiten een beetje anders… Misschien voel je je wel anders of heb
je het gevoel dat niemand je echt begrijpt. Zeker met de huidige maatregelen, kun je niet makkelijk met
vrienden afspreken om even uit de situatie weg te gaan. Als jonge mantelzorger sta je er niet alleen voor. Het
CMD is er ook voor jou! Neem voor informatie of een gesprek contact op met het CMD jeugd via
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl of (040) 289 38 99.
Agenda
Ø 10 juni Nationale buitenspeeldag Jantje Beton. Er wordt gekeken hoe deze dag vormgegeven kan
worden met de geldende maatregelen. Kijk voor meer informatie op de website: www.jantjebeton.nl
Ø 21 juni Vaderdag
Heb je nog ideeën en/of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via cmdjeugd@geldropmierlo.nl

