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Agenda
Dinsdag 30 juni
Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli

Rapport mee naar huis
Doorschuifochtend; 10.30 -12.00 uur
Let op; de geplande studiemiddag komt te vervallen!!
Laatste schooldag: 12.30 uur; start vakantie
Het laatste Pitje

Jarigen
Van 25 juni t/m 10 juli
25 juni
Stijn (groep 3)
27 juni
Iduna (groep 1/2b)
29 juni
Sean (groep 7/8)
1 juli
Noa (groep 5)
3 juli
Fenna (groep 4)
3 juli
Dane (groep 7/8)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

4 juli
5 juli
5 juli
8 juli
8 juli
10 juli

Levi (groep 4)
Julia (groep 2/3)
Menno (groep 4)
Amadee (groep 3)
Leia (groep 6)
Dries (groep 5/6)

Algemeen
Nieuws
Alweer bijna drie weken draaien we op volle toeren. We zijn heel blij om weer alle kinderen bij elkaar te mogen
ontvangen. Ook de kinderen zijn blij om elkaar weer te zien.
Op school zagen we in het begin dat het ook nog even wennen was, ineens zo’n volle klas. Enthousiasme ging
gepaard met een overvloed aan prikkels, waardoor het de eerste dagen erg druk was. Gelukkig zijn we inmiddels
alweer gewend aan de nieuwe situatie en draait het weer lekker.
We zien dat de richtlijnen ook goed gehanteerd worden nu er een verdubbeling is van het aantal mensen. Fijn om
te merken dat u er nog steeds serieus mee omgaat. Dat is ook belangrijk, want dat geeft onze collega’s het
vertrouwen om hun vak op een veilige manier te kunnen uitvoeren.
We mogen gelukkig wel al versoepelen. Dit betekent dat leerlingen van groep 1, 2 en 3 vanaf komende woensdag
op het schoolplein afgezet morgen worden. We willen nog wel even de regel vasthouden dat ouders de school
niet in mogen. Dit heeft vooral te maken met de 1,5 meter afstand houden van elkaar. Voor groep 4 t/m 8 geldt
tot de zomervakantie nog steeds het afzetten en ophalen bij de poort.
De richtlijnen voor verkoudheid bij kinderen zijn wel wat gewijzigd. Met name veel kinderopvangorganisaties,
maar ook scholen merkten dat er veel kinderen onnodig thuis moesten blijven bij een herkenbaar verkoudheidje.
Dat is nu aangepast. De regel die we daarbij mogen hanteren is:
‘Bij bekende, herkenbare en niet veranderende verkoudheidsklachten mogen kinderen naar school en/of opvang.
Zijn ze anders dan normaal of komen er andere klachten bij, dan blijf je thuis.’ ‘Kinderen tot 6 jaar mogen zelfs bij
elke verkoudheid naar school.’
U kunt dit ook teruglezen in het stroomschema op de volgende pagina.

Nog 2 weken en dan sluiten we het schooljaar af. Dit jaar zal dat ook anders zijn. Onze jaarlijkse eindejaarsactiviteit
gaat o.a. niet door.
Ook zullen we dit schooljaar op een andere manier afscheid nemen van groep 8. De musical wordt gefilmd zodat
alle leerlingen van de school deze toch kunnen zien. We proberen de laatste schoolweek, middels allerlei leuke
activiteiten, toch op een bijzonder manier afscheid te nemen van groep 8.

Leuk nieuws
Op vrijdag 5 juni werden we blij verrast met het bericht dat juf Marjolein bevallen is van
zoon ‘Tobias’.
Marjolein en Niels zijn super trots en volop aan het genieten van hun nieuwe aanwinst.
We wensen hen heel veel geluk samen!!

Jeroen en Esther geslaagd
Afgelopen maanden zijn meester Jeroen en juf Esther geslaagd voor de
Pabo. Wij zijn super trots op hen! Zij hebben afgelopen jaren veel betekend
voor ’t Klokhuis en de leerlingen. De Eenbes heeft er een super meester en
juf bij! Gefeliciteerd!

Groepsbezetting schooljaar 2020
Eerder hebben we de groepsindeling bekend gemaakt. Inmiddels hebben we voor elke groep één of twee
groepsleerkrachten gevonden.
Hieronder ziet u een overzicht van de groepen en de groepsleerkrachten voor komend schooljaar. U krijgt bij dit
Pitje een groepslijst met daarop de leerlingen van de groep. Het indelen is gebeurd in overleg met alle
leerkrachten van het betreffende leerjaar, op basis van observaties, verdeling jongens/meisjes, verhouding in
leer- en gedragsaspecten en uiteraard ook vriendschappen tussen kinderen. Alle leerlingen mochten 2
klasgenootjes opgeven bij wie ze graag in de groep wilden komen. We hebben ons uiterste best gedaan om aan
deze wens te voldoen. We hebben er alle vertrouwen in dat deze groepen een mooie start gaan maken in het
nieuwe schooljaar.

Groep 0/1 a
Groep 0/1 b
Groep 2/3 a
Groep 2/3 b
Groep 4/5 a
Groep 4/5 b
Groep 6/7 a
Groep 6/7b
Groep 7/8

juf Ilona
juf Marjolein en juf Kirsten D. (juf Kirsten vult ook het zwangerschapsverlof in van juf Marjolein)
juf Daniëlle
juf Tamara en juf Martine
juf Lisette en juf Valerie
meester Dirk en juf Lisette
juf Kirsten v. G en juf Ellen
juf Ellen en juf Marianne
meester Jeroen

Juf Kirsten staat na het zwangerschapsverlof van juf Marjolein in groep 1/2b. Hiernaast zal zij onze leerkrachten
en leerlingen ondersteunen.
Juf Linda heeft komend schooljaar geen vaste groep. Ze gaat vanuit de gelden van het werkdrukakkoord, onze
leerkrachten ondersteunen. Ook heeft zij een rol in het begeleiden van studenten en startende leerkrachten.
Juf Meike gaat samen met juf Marian de ib-taken op zich nemen.
Een aantal leerkrachten heeft een nieuwe uitdaging gevonden en neemt afscheid van ’t Klokhuis.

Afgelopen week hebben we sollicitatiegesprekken gehad. We hebben leerkrachten geselecteerd die passen
binnen het profiel van ’t Klokhuis en die kwalitatief een goede bijdrage kunnen leveren passend bij het
ingeslagen onderwijsconcept.

Meester Jeroen heeft afgelopen 2 jaar op ’t Klokhuis stagegelopen. Op dit moment vervangt hij juf Kirsten in
groep 6. Jeroen kent de leerlingen en de werkwijze van ’t Klokhuis en heeft er reuze veel zin in om komend
schooljaar ons team te komen versterken.
Op dit moment is het nog onduidelijk of juf Kirsten v G. het schooljaar zal starten.
De nieuwe leerkrachten zullen proberen bij de doorschuifochtend aanwezig te zijn. Dit is afhankelijk van de
school waar ze nu werkzaam zijn.

Afscheid
Lieve kinderen en ouders van 't Klokhuis,
De afgelopen 13 jaar heb ik gewerkt op 't Klokhuis.
Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan.
Het was altijd prettig om met de kinderen te werken in de verschillende groepen die ik heb gehad.
Ook met u als ouder vond ik het fijn om gesprekken te voeren.
In deze lange periode heb ik veel geleerd en veel mooie ervaringen opgedaan.
Na zoveel jaar op 't Klokhuis te hebben gewerkt heb ik ervoor gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan op
een andere school binnen Stichting de Eenbes.
Vanaf komend schooljaar zal ik werkzaam zijn in groep 1-2 op basisschool de Wentelwiek in Nuenen.
Ik wil jullie als ouders hartelijk bedanken voor de mooie samenwerkingen van de afgelopen jaren.
Ook de kinderen wil ik bedanken voor de mooie momenten die ik samen met hen heb gehad.
Groetjes
Juf Marieke
Een groepsindeling waar mijn naam niet in staat… Ik vind het ontzettend gek! Aankomend jaar zal ik namelijk niet
meer op ’t Klokhuis werken. Ook ontzettend gek! 8 jaar geleden kwam ik op ’t Klokhuis terecht door een stage
vanuit de Kempel. Sindsdien ben ik blijven plakken. Ik heb heel fijne jaren gehad op ’t Klokhuis. Ik ben hier op
persoonlijk en professioneel gebied enorm gegroeid. Van een startende leerkracht naar een ervaren leerkracht.
En dat heb ik allemaal te danken aan de kinderen, de ouders en de collega’s van ’t Klokhuis.
Ik neem dit schooljaar dan ook afscheid met een enorm dubbel gevoel. Zin in een nieuwe uitdaging, maar moeite
om ‘t Klokhuis achter me te laten.
Bedankt voor alles! Alle (ouder)gesprekken, werkgroepen, hulp bij activiteiten, de samenwerking, het fijne contact
enz. Hopelijk tot ziens!
Groetjes Brigit (leerkracht huidige groep 5)

Beste ouder(s)/verzorger(s) van basisschool 't Klokhuis,
De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier gewerkt op 't Klokhuis.
Het werken met uw kinderen heeft me elke dag weer nieuwe energie gegeven. Ik heb veel mogen leren en
mooie ervaringen opgedaan.
Een bijzondere tijd in de afgelopen maanden, maar dat is een mooie en waardevolle uitdaging gebleken!
Ik heb ervoor gekozen om volgend jaar een andere uitdaging aan te gaan.
Vanaf komend schooljaar zal ik werkzaam zijn in groep 5 op basisschool de Vlinder.
Ik wil u heel erg bedanken voor de mooie momenten en fijne samenwerking, wie weet zien we elkaar nog eens!
Met vriendelijke groet,
Anne van Bodegraven
Groep 7/8

Op naar een nieuw hoofdstuk!
Samen met juf Anne en meester Jeroen, mocht ik het afgelopen schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag
lesgeven aan de 32 kinderen van groep 7/8.
En wat vloog dit schooljaar snel voorbij, want nu zijn we een jaar verder en samen met de kinderen van groep 8,
neem ook ik afscheid van ’t Klokhuis.
Dankbaar voor alle ervaringen op ’t Klokhuis zeg ik: het is tijd om een nieuwe weg in te slaan, op naar een nieuw
hoofdstuk!
Komend schooljaar zal ik op twee andere Eenbes scholen les gaan geven; op de Dirk Hezius in Heeze en in Beek
en Donk op basisschool de Muldershof.
Ik wens iedereen een superfijne zomervakantie en voor alle kinderen een fijn schooljaar met heel veel leerplezier!
Groetjes, Juf Day Vinck van groep 7/8

Welkom
Beste kinderen en ouders van ‘t Klokhuis,
Omdat ik komend schooljaar nieuw start op basisschool ‘t Klokhuis, wil ik mij graag even aan
jullie voorstellen. Ik ben Valerie Schurgers, 39 jaar. Samen met mijn man en vier kinderen
woon ik in Aalst-Waalre.
De afgelopen 17 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op basisschool de Grasspriet in
Valkenswaard. Ik heb hier eerst een paar jaar in de bovenbouw lesgegeven, daarna bij de
kleuters. De afgelopen 5 jaar was groep 3/4 mijn werkplek. Ik vond het mooi een aandeel te
hebben in het startende leesonderwijs van de kinderen.
Na zoveel jaar vond in het tijd voor een nieuwe werkplek. Met trots wil ik laten weten dat
dit bij jullie op ‘t Klokhuis is. Komend schooljaar ben ik hier te vinden in groep 4/5. Ik heb heel veel zin in deze
nieuwe stap en kijk ernaar uit om jullie te leren kennen!
Groetjes Valerie Schurgers
Als nieuwe medewerker van ‘t Klokhuis stel ik me graag aan jullie voor. Ik ben Dirk van
der Heijden, ik ben 38 jaar en woon samen met mijn vrouw, twee kinderen en een kat
in Eindhoven.
Ik ben inmiddels al bijna 10 jaar actief in het basisonderwijs. Naast meester ben ik thuis
erg druk met mijn gezin, ik heb twee dochters, één van bijna 4 en één van bijna 2. Ik
vind het heerlijk om met ze te spelen, voor ze te zorgen en leuke uitstapjes met ze te
maken. Die dingen slokken dan ook veel van mijn vrije tijd op. Verder probeer ik te
sporten wanneer ik kan maar soms ben ik ook zo moe dat ik na een dag hard werken
lekker op de bank neerplof en er niet meer van af kom.
Als mens probeer ik uit te dragen dat ieder persoon mag zijn wie hij of zij is en dat is iets wat ik ook aan de kinderen
op school probeer mee te geven. Verder probeer ik op school een sfeer te creëren waarbij kinderen en ouders
zich welkom voelen en met plezier naar school komen.
Ik hou van open en nieuwsgierige mensen dus spreek me vooral eens aan als je me ziet lopen.
Groeten, Dirk van der Heijden

Rapport
Komende dinsdag krijgen alle leerlingen het laatste rapport van dit schooljaar mee naar
huis. Een ander maar wel bijzonder rapport waaraan u als ouder ook een bijdrage heeft
kunnen leveren.
Alle leerlingen hebben aan kunnen geven waar ze trots op zijn en wat ze geleerd hebben
van de afgelopen periode.
Mocht u n.a.v. het rapport nog een gesprek willen met de leerkracht dan is dat uiteraard
mogelijk. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met de leerkracht en een afspraak maken. Dit zal een onlineafspraak worden.
We willen u vragen het rapport het liefst voor de vakantie weer in te leveren bij de leerkracht. Mocht uw kind het
in de vakantie nog aan anderen willen laten zien, meld het dan even bij de leerkracht en lever het dan uiterlijk
vrijdag 28 augustus weer in. (=in de eerste week van het nieuwe schooljaar)
De map waarin het rapport zit, gebruiken we tot en met groep 8. Hierna mogen de leerlingen hem houden.

Herhaalde oproep MR lid
Per 1 augustus 2020 zijn we op zoek naar een nieuw MR lid.
We hebben inmiddels 1 nieuw lid voor de MR. Maar we moeten nog 1 nieuw lid erbij
hebben.
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 3 juli 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
Naschoolse cursus Mad Science
In het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor een naschoolse wetenschap-en
techniekcursus. Deze wordt op school gegeven.
Het gaat om een 5-tal lessen die op donderdag om 15.00 uur starten.
•
•
•
•
•

5-11-2020
12-11-2020
19-11-2020
26-11-2020
10-12-2020

Hieronder vindt u de inschrijflink.
https://inschrijven.mad-science.nl/asp

Avondvierdaagse Geldrop (Home Edition) gaat door!
Eerder deden jij en/of jouw kind(eren) mee aan onze Avond4daagse. Even leek het erop dat ons wandel-

evenement dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, niet door kon gaan. Maar we hebben goed nieuws! Vol trots
presenteren wij:
Avond4daagse – Home Edition!https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
Met Avond4daagse – Home Edition loop jij jouw eigen Avond4daagse op jouw eigen moment. Zo voorkomen we
dat het te druk wordt.
Hoe werkt het?
Allereerst meld jij jezelf en eventuele andere deelnemers aan via het inschrijfformulier https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/. Je kiest daarbij per deelnemer de afstand (2,5 – 5 – 10 km) en je geeft aan voor de
hoeveelste keer de deelnemer loopt.
Vervolgens ontvang je een mail met uitleg hoe je toegang krijgt tot de app eRoutes. Via deze app kun je vier
verschillende routes aan laten maken vanaf een vast vertrekpunt. Dat is ook meteen je eindpunt, dus je loopt
ronde routes. Wanneer je loopt, bepaal je zelf. Dat mag overdag zijn of ’s avonds; doordeweeks of in het
weekend. Als je maar wandelt in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Én er mogen tussen de eerste en
de vierde wandeldag niet meer dan 14 dagen zitten. Natuurlijk ontvang je na afloop de officiële Avond4daagse
medaille!
We hopen ook jou dit jaar te mogen verwelkomen als deelnemer aan de Avond4daagse!
Stichting Avond4daagse Geldrop

