25 juni 2021 - nummer 11

Agenda
Woensdag 30 juni
Donderdag 1 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli
Maandag 12 juli
Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli

Voorlopig advies groep 7
Voorlopig advies groep 7
OV/MR-vergadering: 20.00 uur
Kinderraad
2e rapport
Doorschuifochtend; 10.30 -12.00 uur
‘s middags studiemiddag: alle leerlingen vrij om 12.00 uur
Laatste schooldag: 12.30 uur; start vakantie
Het laatste Pitje

Jarigen
Van 25 juni t/m 23 juli
25 juni
Megan (groep 0/1b)
27 juni
Iduna (groep 2/3b)
1 juli
Noa (groep 6/7b)
3 juli
Fenna (groep 4/5b)
4 juli
Hidde (groep 0/1a)
4 juli
Levi (groep 4/5a)
5 juli
Julia (groep 2/3a)
5 juli
Menno (groep 4/5a)
8 juli
Amadee (groep 4/5b)
8 juli
Leia (groep 6/7b)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

10 juli
12 juli
14 juli
15 juli
16 juli
19 juli
19 juli
23 juli
23 juli

Dries (groep 6/7b)
Kyan (groep 4/5a)
Emma (groep 6/7b)
Jules (groep 4/5b)
Dani (groep 4/5b)
Evi (groep 0/1a)
Astrid (groep 4/5a)
Laurie (groep 2/3b)
Tessa (groep 4/5b)

Algemeen
Nieuws
We zijn opgelucht dat er eindelijk weer versoepelingen mogelijk zijn en we elkaar weer vaker fysiek kunnen gaan
ontmoeten. Dit zijn de wijzigingen per 28 juni:
-

De regels vanuit het RIVM m.b.t. het testen bij klachten, in quarantaine gaan enzovoorts blijven gelden
Mondkapjes dragen op het schoolplein en in de school is niet meer nodig
Houd altijd 1,5m. afstand, binnen en buiten
Het naar school brengen tot de zomervakantie gaat als volgt: ouders mogen ’s morgens mee het
schoolplein op en nemen buiten afscheid
Bij het ophalen mogen ouders op het schoolplein wachten
Er zijn geen gespreide eindtijden van de schooldag meer
De groepen mogen weer groepsdoorbrekend werken, waar dit voor de laatste schoolweken nog
haalbaar is voor de leerkrachten
Oudergesprekken verlopen via Teams, met uitzondering van de voorlopige adviesgesprekken of
wanneer de leerkracht het verstandig vindt om een gesprek fysiek te laten plaatsvinden, in overleg met
de directie

-

Ouders komen alleen de school in na overleg met de leerkracht en/of directie
De eindejaarsactiviteit is al eerder geannuleerd en gaat dit schooljaar dan ook niet meer plaatsvinden

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. Ook mogen beide ouders van de groep 8-leerlingen in de
speelzaal komen genieten van de film. We proberen de laatste schoolweek, middels allerlei leuke activiteiten,
toch op een bijzondere manier afscheid te nemen van groep 8.

Sociale media, online spellen en gevaren
Afgelopen week hoorden wij van een ouder van onze school dat er via
sociale media contact was gezocht met haar kind. Diegene deed zich voor
als elfjarige en deed vreemde verzoeken. Momenteel loopt er een
onderzoek door de politie. We willen u dan ook vragen om regelmatig
met uw kind in gesprek te gaan over wat er allemaal gebeurt op social
media en binnen spellen. U kunt ook samen met uw kind regelmatig de
berichten checken en bespreken als iets niet pluis is. Bijvoorbeeld als uw
kind Fortnite of Minecraft speelt, of filmpjes plaatst op bijvoorbeeld
Tiktok, foto's op Instagram of binnen chatgroepen actief is.
Op het filmpje via onderstaande link is te zien hoe dit werkt:
https://www.vraaghetdepolitie.nl/nieuws/pas-op-voor-digitale-kinderlokkers.html

Groepsbezetting schooljaar 2021-2022
Afgelopen weken hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd voor onze twee vacatures. We zijn blij te kunnen
melden dat we hier twee leerkrachten voor hebben gevonden. Renske Voets (dit jaar vervangster van groep 6/7)
en Ilonka Horst komen het team van ’t Klokhuis versterken. Wij wensen hen een hele fijne tijd op onze school.
Hieronder ziet u een compleet overzicht van de groepen en de groepsleerkrachten voor komend schooljaar.
Groep 0/1
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3/4a
Groep 3/4b
Groep 5/6a
Groep 5/6b
Groep 7
Groep 8

juf Kirsten D.
juf Paulien en juf Ilonka
juf Marjolein en juf Ilona
juf Daniëlle
Juf Tamara en juf Valerie
Juf Renske
meester Dirk en juf Lisette
juf Kirsten v. G. en juf Ellen
meester Jeroen en juf Marianne

Welkom
Je hoort het meteen: deze juf komt niet uit Brabant!
Na een verhuizing van het Gooi naar Vlaardingen en vervolgens naar Duizel, ben ik
sinds 2016 werkzaam bij Eenbes.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt op kindcentrum Puur Sang in
Mierlo, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging en deze ga ik graag aan op het
Klokhuis in groep 1-2.

Samen met mijn partner Alexander, zoontjes Jack en Boaz, familie en vrienden onderneem ik graag leuke dingen,
vind ik het heerlijk om te sporten of te koken.
Ik werk sinds 2004 in het onderwijs. Mijn onderwijsreis begon ik bij de allerkleinsten, in groep 1-2. Vervolgens
veel ervaring op gedaan in groep 3 en sinds dit jaar ook in de middenbouw.
Ook het stukje management sprak mij erg aan. De afgelopen jaren heb ik naast het lesgeven ervaring opgedaan
als bouwcoördinator/unit-voorzitter en heb ik plaats mogen nemen in het management team.
Werken in het onderwijs is zo leuk! Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer hangt in de groep, waarbij
iedereen zich veilig voelt. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn. Wanneer je lekker in je vel zit, kun je pas echt goed
tot leren en jezelf ontwikkelen.
Wat fijn om zo’n leuke baan te mogen hebben!

Rapport
Maandag 12 juli krijgen alle leerlingen het laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis.
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 waarschijnlijk weer een online-afspraak 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 10 september 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.

Parkeren voor de in- en uitgang van de school
De werkgroep heeft gesignaleerd dat er ouders zijn die met
te hoge snelheid de parkeerplaats aan de Eikelaar op komen
rijden en de parkeerplaats met hoge snelheid verlaten.
Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties op de parkeerplaats
voor ouders en kinderen die lopend of met de fiets naar
school komen. Bij de ingang aan de Hazelaar zien we een
vergelijkbaar probleem ontstaan door ouders die hun auto
parkeren voor de poort en daarmee het zicht voor
overstekende kinderen en ouders belemmeren. Natuurlijk
bent u zich bewust van de gevaren van het verkeer rondom de school, maar dat geldt vanzelfsprekend ook voor
de situatie bij de in- en uitgang van de school. Parkeer de auto een stukje verderop en loop naar school. Er zijn
gelukkig ook ouders die zich prima aan de regels houden en verderop in de vakken parkeren.

ANWB Verkeersplein
We willen iedereen bedanken die zijn stem heeft uitgebracht voor een
ANWB verkeersplein voor basisschool ’t Klokhuis. Er hebben veel
scholen deelgenomen aan deze actie in Noord-Brabant.
Helaas hadden we niet de meeste stemmen en hebben we dus niet
gewonnen.

Gebruik van gegevens LVS voor NCO
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door
de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren, weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en
hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te
maken, maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren.
Onze school gaat daarom de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek. Het CBS zorgt ervoor dat alle data in een veilige
omgeving wordt opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere
mensen. De onderzoekers van het CBS zien dus nooit om wie het gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit een
leerling of school kunnen herkennen. Ook in publicaties van het CBS zullen leerlingen of scholen nooit te
herkennen zijn.
Onze school gaat twee keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van de
eigen leerlingen ontvangen. Ook wij kunnen in deze rapporten geen individuele
leerlingen herkennen. Maar met de trends in deze rapporten kunnen we wel
conclusies trekken over ons onderwijs en nieuwe ontwikkelingen onderbouwd
kiezen. Dat is de reden waarom we meedoen.
Omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs
continu te verbeteren,
mogen scholen toetsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk
onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het
gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit voor 01-07-2021
laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw
kind niet aan het CBS gestuurd worden.
U kunt uw bezwaar kenbaar maken door een email te sturen naar de directie
van de school onder vermelding van NCO, via klokhuis@eenbes.nl

Nieuws van de OV
Beste ouders/verzorgers,
Jazeker, gelukkig zijn bijna alle activiteiten dit schooljaar doorgegaan!
Door de beperkingen misschien met aanpassingen, maar voor de kinderen was het
toch grotendeels zoals vanouds een leuke aanvulling op alle schoolse zaken.
Activiteiten zoals de Schoolreis, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Pasen en de Koningsspelen.
Alle OV-bestuursleden van de ouderraad hebben weer tijd en moeite gestopt in de organisatie hiervan, in
samenwerking met het schoolteam.
De kosten gefinancierd door iedereen die dit schooljaar de ouderbijdrage, of zelfs een beetje extra, heeft
overgemaakt.
Super bedankt allemaal!!

Helaas kan dit jaar de eindejaarsactiviteit net als vorig jaar niet doorgaan. Andere jaren een gezellige activiteit
voor de kinderen en een mooie afsluiting van het schooljaar samen met ouders en teamleden.
Het is daarnaast een moment waarop wij proberen geld binnen te halen, zodat die extra inkomsten weer gebruikt
kunnen worden voor de andere activiteiten. Dat lukt dit jaar jammer genoeg dus ook weer niet.
Hopelijk kunnen we er de laatste weken toch een mooi en goed einde van maken samen en kunnen we elkaar
volgend schooljaar weer ontmoeten als (hulp)ouder.
Afgelopen vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij de financiën. Al jarenlang is de hoogte van de
ouderbijdrage hetzelfde. Alle commissies doen hun uiterste best om met een zo klein mogelijk budget een zo
mooi mogelijke activiteit te organiseren.
Maar elk jaar wordt dat moeilijker omdat alles steeds duurder wordt.
Wij willen graag ook in de toekomst hetzelfde kunnen aanbieden aan de kinderen van school.
Daarom hebben wij de medezeggenschapsraad (MR) voorgelegd om de vrijwillige ouderbijdrage voor komend
schooljaar vast te stellen op € 35,- en zij zijn hiermee inmiddels akkoord gegaan.
Wanneer iedereen dit betaalt, kunnen wij alle activiteiten blijven organiseren. Meer overmaken mag natuurlijk
altijd en als het juist moeilijk is, dan kan er altijd overlegd worden om bijvoorbeeld in termijnen te betalen.
Informatie over hoe en wat, ontvangen jullie later nog.
Nog een paar laatste zaken.
Er wordt op woensdag 30 juni nog 's ochtends in de schooltuin gewerkt en iedereen is welkom om even mee te
helpen.
Donderdag 7 juli zal de laatste OV-vergadering van dit schooljaar zijn. We hopen heel erg dat we elkaar dan weer
allemaal echt kunnen ontmoeten.
Mocht je deze vergadering willen bijwonen, meld je dan van tevoren aan via onderstaand mailadres.
Hartelijke groeten en tot ziens, de ouderraad, orklokhuis@eenbes.nl.

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 14.45 uur starten:
• 11-11-2021
• 18-11-2021
• 25-11-2021
•
2-12-2021
•
9-12-2021
De lessen duren een uur.
Hieronder vindt u de inschrijflink.
https://inschrijven.mad-science.nl/asp

LEEF! Activiteiten
Vier jongeren (Heroes) uit de gemeente Geldrop-Mierlo, zijn onder leiding van een
buurtsportcoach en jongerenwerk, aan de slag gegaan met het organiseren van
een activiteit.
Op zaterdag 10 juli organiseren zij een super vette activiteit voor kinderen uit de
groepen 7-8 van de basisschool.
Je kunt dan gratis 1,5 uur komen sporten in de vorm van Archery Tag (pijl en
boogschieten op elkaar) én paintballen (zonder verf). Je krijgt hierbij een harnas
aan, zodat de kogels niet te hard aankomen. Wij denken dat dit écht een vette
activiteit is voor deze leeftijd(en) en hopen, daarom dat jullie bijgevoegde posters
en/of deze informatie ergens willen delen met hen. In totaal hebben we slechts
80 plekken, dit is inclusief de middelbare scholieren, die hier ook aan mee kunnen
doen. Wees er dus snel bij!

Triathlon Geldrop
Daarnaast zijn we bezig met de ondersteuning van een nieuw evenement in de
gemeente Geldrop-Mierlo. Drie verenigingen hebben de handen in een geslagen,
subsidie vanuit het sportakkoord gekregen, om een super vette triathlon te
organiseren. Het mooiste hiervan is dat zij een speciale mini traithlon organiseren
voor kinderen uit de groepen 7-8 en ouder. Deze mini triathlon is geheel gratis. Je
gaat bij de mini triathlon 0.2 km zwemmen, 10 km fietsen en 2.5 km hardlopen.
Inschrijven kan direct al! Maar ze kunnen ook eerst meer informatie ontvangen via
www.triathlon-geldrop.nl en/of zich aanmelden voor gratis clinics in de
voorbereiding naar de triathlon toe. Alle informatie én aanmelden vinden ze op
bovengenoemde website.

Kunstkwartier
KIES JE INSTRUMENT VOOR EEN “WE MOGEN WEER PRIJSJE”
Voor de vakantie nog lekker even onderdompelen in muziek? Dat
kan tijdens de speciale korte versie van KIES JE INSTRUMENT!
Gedurende 3 lange lessen probeer je de instrumenten uit; je
speelt, je luistert en je voelt of het bij je past. Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of toch
gitaar? Misschien piano…. of trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…
Elke les maak je kennis met instrumentengroepen: een les slagwerk en toetsinstrumenten, een les snaarinstrumenten
en een les blaasinstrument voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool.
Dit alles voor een zonnig prijsje van 30 euro voor 3 lange lessen van anderhalf uur. Ben jij er ook bij?
Schrijf je in voor de cursus op:
donderdag 1, 8 en 15 juli 16.30-17.00 uur
Locatie SCC Hofdael Molenstraat 25 Geldrop
Kun je niet op donderdag? Kijk dan voor andere leslocatie of om aan te melden op:
www.kunst-kwartier.nl
Stichting Leergeld: kinderen van ouders/verzorger die de financiële middelen niet hebben om
kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Meer informatie
https://www.leergeld.nl/geldrop/home/doe-een-aanvraag/

Leerlingen beleven de mooiste verhalen via de gratis online Bibliotheek-app
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring
hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft
je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de
online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te
zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je
ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig!
Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app!

