23 juli 2021 - nummer 12

Agenda
Vrijdag 23 juli
Maandag 6 september
Vrijdag 24 september

Het laatste Pitje van dit schooljaar
12.30 uur; start zomervakantie!
Weer naar school
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 23 juli t/m 24 september (met de groep waarin ze nu zitten)
23 juli
Laurie (groep 2/3b)
23 juli
Tessa (groep 4/5b)
26 juli
Jay (groep 2/3a)
26 juli
Lynn (groep 4/5b)
30 juli
Maite (groep 6/7b)
31 juli
Nick (groep 4/5b)
3 augustus
Tessa (groep 2/3b)
3 augustus
Jay (groep 4/5a)
4 augustus
Roos (groep 2/3b)
4 augustus
Esmee (groep 2/3b)
6 augustus
Chelsea (groep 4/5b)
8 augustus
Tessa (groep 4/5b)
10 augustus
Lars (groep 6/7a)
18 augustus
Louise (groep 4/5a)
18 augustus
Philou (groep 4/5a)
19 augustus
Kyaro (groep 4/5b)
23 augustus
Sietse (groep 6/7b)
27 augustus
Naïma (groep 0/1b)
29 augustus
Yonca (groep 2/3b)
30 augustus
Kai (groep 4/5a)
31 augustus
Phoebe (groep 6/7a)
3 september
Mason (groep 0/1a)
4 september
Tygo (groep 4/5b)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

4 september
5 september
5 september
6 september
7 september
8 september
8 september
9 september
11 september
11 september
11 september
14 september
16 september
17 september
18 september
18 september
19 september
20 september
20 september
21 september
22 september
22 september

Tess (groep 6/7b)
Quinn (groep 0/1b)
Arne (groep 4/5b)
Quincy (groep 4/5b)
Liv (groep 4/5a)
Jayno (groep 0/1a)
Keyno (groep 6/7a)
Stine (groep 7/8)
Dean (groep 0/1a)
Mathis (groep 0/1a)
Liam (groep 7/8)
Mats (groep 0/1b)
Sofie (groep 7/8)
Naomi (groep 4/5a)
Daan (groep 0/1b)
Lieke (groep 6/7a)
Dex (groep 2/3b)
Dex (groep 2/3a)
Cocó (groep 6/7a)
Janneke (groep 7/8)
Hugo (groep 0/1a)
Pien (groep 4/5a)

Algemeen
Afscheid
Dit is alweer het laatste Pitje van dit schooljaar. De vakantie begint al bijna. We mogen terugkijken op een
bijzonder schooljaar met goede resultaten en een fijne werksfeer.

Vandaag was het de laatste werkdag van een aantal leerkrachten.
Juf Esther is vanaf het begin van het schooljaar werkzaam geweest in vooral de onderbouwgroepen. De laatste
maanden heeft ze het zwangerschapsverlof van juf Ilona ingevuld. Juf Esther gaat na de zomervakantie op de
Wentelwiek in Nuenen werken.
Ook nemen we afscheid van juf Ellen. Zij heeft verderop in dit Pitje zelf een stukje geschreven.
Meester Pim heeft het hele jaar op donderdag de gymlessen verzorgd en gaat na de vakantie starten aan de Pabo.
Naast gymdocent wil hij nu graag leerkracht worden.
We bedanken hen voor hun inzet afgelopen schooljaar/schooljaren en wensen hen heel veel geluk en succes in
de toekomst.
En dan niet te vergeten afscheid van groep 8.
Van de leerlingen van groep 8 hebben we gisteravond afscheid genomen. Een klein gezellig clubje
dit jaar. Hun schoolcarrière op 't Klokhuis zit er écht op.
We hebben er alle vertrouwen in dat ze op hun nieuwe school prima zullen instromen.
Ook nemen we afscheid van een aantal leerlingen:
Zoë (groep 2/3a) en Lyz (groep 6/7a) gaan verhuizen en starten na de vakantie op een andere
school. Naomi (groep 0/1b) gaat na de vakantie starten op een andere basisschool.
Wij wensen hen heel veel succes en plezier op hun nieuwe school.

Afscheid juf Ellen
Beste ouders,
8 jaar lang stond mijn naam in het rijtje van leerkrachten van 't Klokhuis. In eerste instantie stond mijn naam er
voor volgend schooljaar ook nog bij.
Echter... afgelopen week kwam er een hele mooie nieuwe baan op mijn pad!
Ik ga volgend jaar een mooie uitdaging aan op basisschool 't Slingertouw in Eindhoven.
Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn jaren op 't Klokhuis.
Met ouders, collega's en alle kinderen heb ik een heel fijn contact gehad. Het was een feestje om les te mogen
geven aan jullie kinderen!
Ik wens jullie alle geluk voor de toekomst en hopelijk tot ziens!
Groetjes,
juf Ellen

Even voorstellen
Na de vakantie starten 2 nieuwe leerkrachten op 't Klokhuis. Juf Ilonka heeft zich in het vorige Pitje al voorgesteld.
Met het vertrek van juf Ellen is ook een vacature ontstaan. Ook hiervoor hebben we gelukkig een nieuwe
leerkracht gevonden, juf Suzanne zal het nieuwe schooljaar beginnen op 't Klokhuis. Hieronder stelt zij zich voor.
Ook krijgen we komend schooljaar weer een nieuwe gymdocent via Leef! die op de donderdagen de gymlessen
gaat verzorgen, meester Bram. Hij zal zich in een ander Pitje voorstellen
Beste ouders en kinderen,
Graag laat ik jullie weten dat ik volgend schooljaar kom werken op
basisschool ´t Klokhuis. Ik heb er erg veel zin in om samen met juf Kirsten
les te geven aan groep 7. Ik heb mijn vorige baan opgezegd omdat ik toe
ben aan een nieuwe uitdaging. Ik werk sinds 2009 in het onderwijs en ik
heb tien jaar gewerkt op een school in een achterstandswijk van
Eindhoven. Daar heb ik lesgegeven aan verschillende groepen en een
schakelklas (taalstimuleringsproject) opgezet. Daarnaast ben ik al jaren ICT-coördinator. Ook op 't Klokhuis wil ik
aan de slag gaan met ICT.
Wie ben ik? Ik ben Suzanne Schalk-Steijns, 35 jaar oud en ik woon in Geldrop samen met mijn man en twee lieve
dochtertjes van 2 en 4 jaar oud. Ik hou van in de natuur zijn, reizen en steden bezoeken. Daarnaast ben ik creatief
en onderneem ik graag leuke dingen met vrienden en familie. Ik hou van bordspellen spelen, schilderen, kleren
naaien en ik speel saxofoon.
Tot na de vakantie!
Groetjes juf Suzanne

Leuk nieuws
We hebben zo voor de vakantie ook nog een leuk nieuwtje. Juf Kirsten Dankers is
zwanger. Zij en haar vriend Dennis verwachten in december hun eerste kindje. Omdat
voor zwangere juffen op dit moment nog steeds geldt dat ze met 28 weken niet meer
in de groep mogen, is er voor onze instroomgroep per oktober een nieuwe juf voor
deze groep. Juf Isabel zal dan de groep draaien en juf Kirsten zal andere
werkzaamheden verrichten op school. Hieronder stelt ze zich even voor.

Hallo, mijn naam is Isabel van de Water. Ik ben 23 jaar en woon in Nuenen.
Ik ben dit jaar afgestudeerd als leerkracht op Hogeschool De Kempel. Ik ben afgestudeerd
in groep 1-2.
Ik vind het leuk om met kinderen te werken en een bijdrage te leveren aan hun
ontwikkeling.
Ik kijk erg uit naar het werken op basisschool ’t Klokhuis.

Terugblik schooljaar 2020-2021
In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met iets meer dan 220 leerlingen verdeeld over 9 groepen. We zijn
dit schooljaar gestart met veel nieuwe leerkrachten, vooral in de bovenbouw. We zijn in eerste instantie volop
verdergegaan waar we vorig jaar gebleven waren m.b.t. meer eigenaarschap voor leerlingen en het werken met
leerlijnen. Gedurende het jaar zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het belangrijk is de basis verder
te versterken. Samen zijn we op ontdekkingstocht gegaan; wat is de rol van de methodes en hoe kunnen we
middels het werken met leerlijnen ons onderwijs nog beter aan laten sluiten bij de behoeften van onze leerlingen?
't Klokhuis heeft een goed pedagogisch klimaat, ook de onderwijsinspectie is daar tevreden over zoals we in
november hoorden. Vanuit deze goede pedagogische basis willen we de didactische vaardigheden verder gaan
verbeteren. Met het geven van kwalitatief goede instructies en activerende werkvormen gaan we aan de slag,
waarbij de leerkracht met zijn of haar kennis en vaardigheden beredeneerde keuzes kan maken vanuit de
methodes. Het rekenonderwijs heeft hierbij onze focus.
Ook dit schooljaar was weer een bijzonder jaar vanwege corona. Na een redelijk normale start, waarbij we ook
konden genieten van een schoolreisje en een kamp voor groep 8, werden we alweer snel geconfronteerd met
strenge maatregelen. Het onderlinge contact en het contact met ouders kwam onder druk te staan, zeker na de
invoer van de lockdown halverwege december. De verbinding zoeken met elkaar en met onze ouders behoeft dan
zeker ook onze aandacht in het komende schooljaar. We kijken ernaar uit om met ons team, in samenwerking
met de ouders, verder te gaan bouwen aan nog beter onderwijs voor de leerlingen van 't Klokhuis.
Verder ontvangen wij komend schooljaar NPO-gelden, die we zo duurzaam mogelijk willen inzetten. Dit wordt
uitgebreid beschreven in de plankaart voor schooljaar 2021-2022, de insteek in grote lijnen is het inzetten op
professionalisering leerkrachten, kleine groepjes leerlingen begeleiden in het inlopen van achterstanden en
verrijking bieden aan kinderen die dat nodig hebben, aandacht voor teamontwikkeling en voor groepsvorming en
welbevinden van leerlingen.
De gelden van het NPO willen we wel dusdanig inzetten dat het er niet bijkomt voor onze leerkrachten maar dat
dit helpend is zodat we de RUST die boven de koerskaart van Eenbes hangt ook bewaakt wordt.
Hier moeten we zeker komend schooljaar goed naar blijven kijken. We hebben als team mooie ambities maar
moeten ook zorgen dat het allemaal behapbaar blijft.
Corona en een team dat deels uit nieuwe leerkrachten bestaat zorgt ervoor dat we het komend jaar bewust de
tijd willen nemen voor teamontwikkeling en teambuilding. Er is veel behoefte aan met elkaar sparren. Het
schooljaar willen we dan ook beginnen met een tweedaagse aan het einde van de zomervakantie, waarin er tijd
is voor teambuilding, professionalisering en ruimte om afspraken met elkaar te maken zodat het voor iedereen
duidelijk is hoe we werken op 't Klokhuis.
Als team kijken we constant samen naar wat werkt en wat niet of wat bij ons en onze leerlingen past. Zo kunnen
we zelf onze koers bepalen die aansluit bij de koers van Eenbes. Het neerzetten van ons onderwijs behoeft
constante reflectie en we zullen hierbij ook moeten accepteren dat fouten er zijn om van te leren. Vertrouwen
geven en hebben in het team is dan erg belangrijk.
We mogen trots zijn op ons onderwijs en de manier waarop we dit vorm geven. Dat is wat je met een leerling toch
ook wilt bereiken? Trots zijn wij dan ook op het team van 't Klokhuis!

Voor het hele verslag verwijzen wij u naar https://www.klokhuisgeldrop.nl/voor-ouders/documentatie.htm ,
schoolplan-jaarplan.

Laatste keer kinderraad
Het was de laatste keer kinderraad. Het was heel fijn dat we weer met zijn allen mochten
overleggen. We hebben afgesproken dat de kinderen die dit jaar voor het eerst waren,
volgend jaar weer bij de kinderraad mogen. Dat zijn Eden, Lars, Femke en Fenne. Omdat het
dit jaar een gek jaar was.
Volgend jaar gaan we helpen bij het rondleiden van nieuwe ouders en kinderen, dat vinden we heel leuk.
Ook zijn we blij dat in de meeste groepen meer groen in de school is gekomen. En ook dat veel groepen soms
buitenles hebben, maar dat zouden we graag nog meer willen.
Een fijne vakantie!!!
Groetjes, Lenora, Lars, Phoebe, Fenne, Jailey, Femke, Kyano en Eden

Nieuws vanuit de OV
Hallo allemaal,
Jaaa, vakantie! Bijna dan... Nog een paar dingen die we graag aan jullie allemaal willen laten weten.
· Wij hebben onze laatste vergadering live op school gehad, erg fijn. We hebben met z’n allen teruggekeken op
een jaar waarop veel anders ging dan gehoopt, maar waarin we voor de kinderen gelukkig toch heel veel wél
konden organiseren.
· Hierbij een kleine fotocollage van de activiteiten van afgelopen schooljaar. Bij sommige activiteiten mochten we
zelf helpen. Bij andere moesten we na het organiseren, de begeleiding op de dag zelf door het schoolteam laten
doen. Helaas kon de eindejaarsactiviteit niet doorgaan. Maar met een lekker ijsje van de OV tijdens de
wieltjesdagen, hebben we dat geprobeerd een beetje te compenseren.
· De vrijwillige ouderbijdrage wordt voor komend schooljaar €35,-. Meer mag natuurlijk altijd. Als we dat bedrag
per leerling binnenkrijgen, kunnen wij alle geplande activiteiten voor de kinderen door laten gaan. Begin volgend
schooljaar ontvangen jullie daarvoor een mail.
· Tijdens de jaarvergadering aan het begin van komend schooljaar zullen we helaas afscheid nemen van Meggie
en van Janneke die al heel wat jaren actief is geweest binnen de OV en de laatste jaren secretaris was. Fijn dat
Marielle die functie komend jaar wil overnemen. Gelukkig zijn er twee nieuwe ouders gevonden die de lege
plekken willen opvullen. Magiel, vader van Mirthe en Mara, en Daniëlle, moeder van Pip, stellen zich verkiesbaar.
Top dat we weer een mooi compleet team zullen hebben!
· De jaarvergadering zal gehouden worden op dinsdag 14 september vanaf 20 uur. Deze eerste vergadering van
het schooljaar is de algemene ledenvergadering waarop wij onder andere de jaarafrekening van 2020-2021
presenteren en de begroting voor 2021-2022 voorleggen. De KasControleCommissie bestaande uit Suzanne,
moeder van Vera en Raf, en uit Maurice, vader van Stine, zullen onze financiën dan gecontroleerd hebben. Alvast
bedankt! Tijdens deze vergadering worden ook de nieuwe bestuursleden gekozen en worden de functies en
commissies verdeeld. Alle leden van de vereniging, dat zijn alle ouders/verzorgers die de ouderbijdrage betalen,

zijn van harte welkom bij deze jaarvergadering. We vinden het wel fijn om vooraf te weten als je komt, dus vragen
we je dan aan te melden vóór 10 september.
Tot slot, kinderen van groep 8 en
ouders/verzorgers daarvan, heel veel
succes gewenst op het voortgezet
onderwijs! Met de foto’s op de USBsticks die jullie van ons gekregen hebben,
kunnen jullie hopelijk terugkijken op een
mooi laatste basisschooljaar. Alle andere
kinderen en hun ouders/verzorgers
hopen wij komend schooljaar weer te
zien op school. Voor diegenen die naar
een andere school gaan, veel succes
daar.
Maar nu eerst... VAKANTIE! Iedereen een
heel fijne en ontspannen zomervakantie
gewenst! Groetjes van de ouderraad van
de oudervereniging: Arina, Janneke,
Anita, Claudia W., Natasha, Marielle,
Thea, Hansie, Loes, Claudia H., Meggie,
Sanne, Dilek, Han, Ingrid en Anke.

Schooljaar 2021-2022
U ontvangt de schoolgids en de kalender in de eerste schoolweek. Hieronder vindt u een aantal belangrijke
zaken voor het komend schooljaar.
Mocht u toch al nieuwsgierig zijn dan is de kalender en de schoolgids al op de website te vinden onder het kopje
"documentatie"

Schooltijden
De schooltijden zijn als volgt:
• Maandag
8.30-14.30 uur
• Dinsdag
8.30-14.30 uur
• Woensdag
8.30-12.30 uur
• Donderdag
8.30-14.30 uur
• Vrijdag
8.30-12.30 uur

Kinderen wegbrengen in het nieuwe schooljaar
Afgelopen jaar hebben we gedwongen ervaring opgedaan met het 's morgens zelfstandig naar
binnen laten gaan van kinderen. We hebben ervaren dat dit veel rustiger is voor de kinderen en
voor de leerkrachten, ook van veel ouders hebben we gehoord dat dit als positief ervaren is. In
afstemming met de MR blijven we dit dan ook vasthouden komend schooljaar:
De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Voor die tijd is er geen toezicht op het
schoolplein. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen, de leerkracht is aanwezig in het klaslokaal.
Ouders van nieuwe leerlingen of instromers mogen de eerste week mee naar binnen en nemen afscheid in de
gang bij het lokaal.
Na school zijn ouders van harte welkom in de school, behalve als er vanwege corona weer strengere maatregelen
nodig zouden zijn.

Veiligheid bij het brengen en halen
We willen u vragen om bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen ervoor te zorgen dat dat veilig gebeurt.
Vanuit ouders en wijkbewoners horen wij regelmatig over onveilige situaties, zeker in de buurt van de
parkeerplaats naast het wijkgebouw. Wij zullen weer bij de poort gaan staan om een oogje in het zeil te houden.
Verder hebben wij ook contact opgenomen met de wijkagent en de gemeente om met ons mee te denken en
mee de veiligheid in de gaten te houden.

Informatieavonden
Komend schooljaar hebben we geen informatieavonden aan het begin van het schooljaar. U krijgt de informatie
over de groep digitaal toegestuurd. Deze is ook altijd te vinden op de website van de school. Mocht u toch vragen
hebben, kunt u deze uiteraard altijd stellen aan de leerkracht van de groep.
Komend schooljaar hebben we een extra ouderavond ingepland waarbij uw kind centraal staat. Deze gesprekken
zullen in september plaatsvinden.

Gymrooster
Dinsdag

Groep

Donderdag

Groep

8.30-9.15 uur

5/6a

8.30-9.15 uur

8

9.15-10.00 uur

5/6b

9.15-10.00 uur

3/4a

10.00-10.45 uur
10.45-11.30 uur

3/4a
3/4b

10.00-10.45 uur
10.45-11.30 uur

3/4b
5/6a

12.15 -13.00 uur
13.00-13.45 uur

7
8

12.15-13.00 uur
13.00-13.45 uur

5/6b
7

De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal. Dit gebeurt in ondergoed of gymkleding die u hiervoor
mee kunt geven. Schoenen die vlug aan en uit kunnen zijn zeer gewenst. Het is de bedoeling dat de
gymschoenen op school blijven. We vinden het prettig als de naam van uw kind in de schoenen staat.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen de in gymzaal van de Akert. Op donderdag worden deze lessen
verzorgd door een docent vanuit de stichting LEEF!

Vakantierooster

Herfstvakantie
Kerstvakantie

25 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

28 februari t/m 4 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

Donderdagmiddag
Vrijdag

27 januari 2022
18 maart 2022

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdagmiddag

19 april 2022
25 mei 2022
23 juni 2022
21 juli 2022*

Studie(mid)dagen

* onder voorbehoud

Tot slot
Vakantiegroet
Het is bijna vakantie en daar hebben we zin in! Vandaag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij. We kijken terug op
een bijzonder jaar waarin ook thuisonderwijs een grote rol heeft gespeeld. Trots op het team; ook dit jaar
hebben ze hun beste beentje voorgezet voor uw kind en de school. Trots op de leerlingen: zij hebben hard
gewerkt en hebben mooie 'leer'-stappen gemaakt. Maar ook trots op ouders; zij hebben ons en hun kind
geholpen waar nodig.
Wij wensen alle leerlingen en hun ouders nu alvast een heerlijk ontspannen zomervakantie toe. Geniet van de
vrije tijd, ver weg of dicht bij huis, even tijd voor ontspanning!
Alle leerlingen van groep 8 wensen we natuurlijk veel plezier en succes op het Voortgezet Onderwijs. Alle andere
leerlingen zien we graag lekker uitgerust en met vakantieverhalen terug op maandag 6 september.

Nieuws van buiten
Festival
Niets te doen in de vakantie? Op de website:www.malmberg.nl/festival kun je een leuk zomerboek downloaden.
Dit vrolijke zomerboek staat boordevol leuke en leerzame opdrachten uit allerlei methodes,
Voor iedere groep is er een apart zomerboek.

Nieuws vanuit LEEF!

