28 mei 2021- nummer 10

Agenda
Maandag 31 mei
Donderdag 3 juni
Donderdag 24 juni
Vrijdag 25 juni

Start thema: Voeding, gezondheid en bewegen
MR-vergadering: 20.00 uur (online)
Studiedag; alle leerlingen vrij
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 28 mei t/m 25 juni
29 mei
31 mei
1 juni
1 juni
2 juni
4 juni
5 juni
8 juni
9 juni
13 juni
15 juni

Niels (groep 0/1a)
Lieke (groep 6/7a)
Noa (groep 0/1b)
Lisa (groep 6/7a)
Zoï (groep 7/8)
Benthe (groep 2/3b)
Isabelle (groep 2/3a)
Sam (groep 7/8)
Damian (groep 0/1a)
Jhamila (groep 2/3b)
Nora (groep 2/3a)

15 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
21 juni
21 juni
21 mei
21 juni
24 juni
25 juni

Elias (groep 6/7b)
Joey (groep 7/8)
Maria (groep 0/1a)
James (groep 2/3a)
Lars (groep 4/5b)
Joëlla (groep 0/1b)
Madeline (groep 2/3a)
Coen (groep 2/3a)
Katy (groep 6/7b)
Luuk (groep 0/1b)
Megan (groep 0/1b)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode hebben we weer een aantal leerlingen op ‘t Klokhuis
bijgekregen: Mathis en Rosa zijn in groep 0/1a gestart en Jules in groep 4/5b.
Van harte welkom en een fijne en leerzame tijd op 't Klokhuis gewenst!

Algemeen
Groepsindeling schooljaar 2021-2022
De groepsindeling met daarbij de leerkrachten is grotendeels rond. De huidige groepen blijven in de meeste
gevallen hetzelfde, met uitzondering van groep 7 en 8. Zoals u kunt zien gaat een aantal leerkrachten mee met de
groep. We werken het komende schooljaar met negen groepen, waarbij de grote groepen 7 en 8 meerdere
leerkrachten hebben.
Ook zullen juf Lisette en juf Linda extra ondersteuning bieden in de verschillende groepen.
De groep 0/1 kan meteen aan het begin van het schooljaar starten.

Zoals u kunt zien hebben we voor 2 groepen nog een vacaturemelding. Zodra deze vacatures ingevuld zijn, laten
we u dit weten.
Groep
Leerkrachten
Groep 0/1
Juf Kirsten D.
Groep 1/2a
Juf Paulien en vacature**
+ 4e jaars stagiaire juf Nicky
Groep 1/2b
Juf Marjolein en juf Ilona** + 4e jaars stagiaire juf Eva
Groep 3/4a
Juf Daniëlle
Groep 3/4b
Juf Tamara en juf Valerie
Groep 5/6a
vacature
Groep 5/6b
Meneer Dirk en juf Lisette
Groep 7
Juf Ellen (3 dagen) en juf Kirsten v. G. (4 dagen)
Groep 8
Meneer Jeroen (5 dagen) en juf Marianne (3 dagen)
**afhankelijk van de nieuwe collega zou er eventueel nog geschoven kunnen worden in de samenstelling van
duo's

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 febr. t/m 04 maart 2022
18 april 2022
27 april 2022 (valt in de meivakantie)
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022

De studiedagen voor komend schooljaar zijn op dit moment nog niet bekend. Wij informeren u hierover in het
laatste Pitje van dit schooljaar.

Geslaagd!
Nadat groep 8 op 1 april '21 het theoretisch verkeersexamen had afgelegd, was
het donderdag 20 mei '21 tijd voor het praktisch verkeersexamen. Alle
leerlingen zijn geslaagd voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen.
Proficiat!

Schoolfotograaf
Maandag 7 juni is het zover, de schoolfotograaf komt.
Zorg ervoor dat je er op je allerbest uitziet, maar liever geen witte, of hele drukke kleding
aan doen.
Dit jaar gaan we voor een “normale” groepsfoto en een broertjes en zusjes foto.

Schoolpleincommissie
Trots zijn wij als schoolpleincommissie op wat we enkele weken geleden
hebben kunnen neerzetten. Er is meer veel meer groen en wat doet alles
het goed! Om het te onderhouden zijn we op zoek naar ouders die de
komende weken een steentje zouden kunnen bijdragen in het onderhoud.
We gaan de volgende data aan de slag van 8:30-12:30, kun je maar een
uurtje helpen, dat is ook prima. Vele handen maken licht werk!
We zijn er op vrijdag 4 juni, vrijdag 18 juni en op woensdag 30 juni. Vooraf
aanmelden hoeft niet, mag wel.
Groetjes de schoolpleincommissie, juf Kirsten D, meester Dirk, juf Valerie,
Arina, Meggie, Loes en Marielle

Nieuws vanuit de MR
Tijdens de vergadering van 30-3-21 hebben we het gehad over de volgende zaken:
• Wat er op school allemaal speelt rond de corona maatregelen en eventuele extra financiering hierdoor. En ook
hoe de opstart na de lockdown is verlopen.
• De jaarbegroting is besproken.
• Er is besproken hoe het gaat met het onderwijs en de richting die de school graag op wil.
Op donderdag 3 juni is de volgende vergadering online. Wilt u een keer een vergadering bijwonen dan bent u van
harte welkom en kunt u dat laten weten door een mail te sturen naar mrklokhuis@eenbes.nl.

ANWB Verkeersplein
Voor de meivakantie schreven we in 't Pitje over de
aanmelding van 't Klokhuis voor een ANWB
Verkeersplein. Nu hebben we je hulp nodig. We zijn
genomineerd voor een ANWB Verkeersplein, zodat onze
kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen
opdoen met verschillende verkeerssituaties.
Om het verkeersplein te winnen, is het belangrijk dat we
zoveel mogelijk stemmen werven. Per mailadres kun je
1x stemmen. We willen je vragen om alle mailadressen
die er zijn binnen het gezin te gebruiken om een stem uit
te brengen op 't Klokhuis. Familie, vrienden, kennissen,
ze mogen allemaal stemmen op 't Klokhuis. Help je ons
mee? Stem vóór 10 juni op onze school via
anwb.nl/verkeerspleinen

Nieuws van buiten
Open Geldropse Voetbaldag
Op 12 juni a.s. organiseert VV Geldrop de Open Geldropse Voetbaldag voor alle kinderen van Geldrop-Mierlo
t/m 12 jaar. Dit doen wij in samenwerking met het Oranjefonds. Tijdens deze dag kunnen leden én niet-leden
gratis meedoen aan leuke voetbalactiviteiten zoals puntenschieten, mastermind en boter, kaas & eieren.
https://www.vvgeldrop.nl/doe-je-ook-mee-met-de-open-geldropse-voetbaldag/

Pleeggezinnen gezocht

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de online informatieavond op 15 juni
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is?
Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk.
Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een
kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Geldrop - Mierlo.
Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online)
informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen computer, laptop, tablet of telefoon. De eerstvolgende is op
dinsdag 15 juni van 20.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en
realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond of
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via dit e-mailadres een informatiepakket over pleegzorg
aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes
en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

