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Agenda
Vrijdag 10 juli
Maandag 24 augustus

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

Jarigen
Van 10 juli t/m 28 augustus (met de groep waarin ze nu zitten)
10 juli
12 juli
14 juli
16 juli
19 juli
23 juli
23 juli
26 juli
26 juli
30 juli
31 juli

Dries (groep 5/6)
Kyan (groep 2/3)
Emma (groep 5)
Dani (groep 3)
Astrid (groep 3)
Laurie (groep 2/3)
Tessa (groep 4)
Jay (groep 1/2a)
Lynn (groep 3)
Maite (groep 5)
Nick (groep 3)

3 augustus
3 augustus
4 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
10 augustus
18 augustus
18 augustus
19 augustus
23 augustus

Jayden (groep 2/3)
Evy (groep 2/3)
Roos (groep 1/2b)
Esmee (groep 1/2b)
Nathan (groep 7/8)
Chelsea (groep 3)
Lars (groep 5/6)
Philou (groep 3)
Louise (groep 3)
Kyaro (groep 5)
Sietse (groep 5/6)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

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 Danny is vanaf het begin van het schooljaar werkzaam geweest in groep 5/6. Eerst heeft ze het
zwangerschapsverlof van juf Marianne en aansluitend het zwangerschapsverlof van juf Ellen ingevuld.
Zij gaat na de zomervakantie in de vervangerspool werken. Wie weet zien we haar nog een keer terug.
Ook nemen we afscheid van juf Day, juf Anne, juf Marieke en juf Brigit. Zij gaan na de zomervakantie op
een andere Eenbesschool werken. Ze hebben in het vorige Pitje een mooi stukje geschreven over hun
terugblik op afgelopen jaar/jaren.
We bedanken hen voor hun inzet afgelopen schooljaar/schooljaren en wensen hen heel veel geluk en
succes in de toekomst.
Juffrouw Esther blijft komend schooljaar op donderdag en vrijdag op ’t Klokhuis om in verschillende
groepen te ondersteunen.

En dan niet te vergeten afscheid van groep 8
Van de leerlingen van groep 8 hebben we afgelopen week afscheid genomen. Iedere dag een beetje.
Hun schoolcarrière op 't Klokhuis zit er ècht op.
We hebben er alle vertrouwen in dat ze op hun nieuwe school prima zullen instromen.
Fijn, schoolverlaters, dat jullie het zo goed gehad hebben samen hier op school. Wij kijken ook met
heel veel plezier terug op jullie tijd op 't Klokhuis. Prachtige herinneringen hebben we aan jullie! We zullen jullie
gaan missen!
Ook nemen we afscheid van een aantal leerlingen:
Gabriel (groep 1/2), Maxim (groep 2/3), Stijn (groep 3), Guus (groep 6), Thijmen (groep 0) en Jolijn
(groep 3) gaan verhuizen en starten na de vakantie op een andere school. Sam (groep 6) gaat na
de vakantie starten op een andere basisschool.
Wij wensen hen heel veel succes en plezier op hun nieuwe school.

Namens de OV
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen maanden zijn ook voor ons als oudervereniging (OV) anders verlopen dan we van tevoren hadden
gedacht.
Meerdere activiteiten konden niet doorgaan en daardoor hebben we ook geen gezamenlijk afscheid kunnen
nemen tijdens de eindejaarsactiviteit.
We hebben jullie, de samenwerking met het team, de school en vooral ook de kinderen gemist!
De OV wil daarom graag iets kleins doen voor de kinderen als teken dat we aan ze denken. In de hoop op een
verfrissende zomer, zullen we de kinderen vrijdag allemaal trakteren op een ijsje.
Ook wilden we alle teamleden van 't Klokhuis bedanken voor dit bijzondere schooljaar.
Namens alle ouders hebben wij ze een bedrukt muismatje cadeau gegeven, met voor de juffen die afscheid nemen
een extra kaartje met gelukwensen erbij.
Wij wensen de kinderen van groep 8 en hun ouders ondanks alles toch een mooi afscheid toe en heel veel succes
in het voortgezet onderwijs!
Alle andere kinderen en ouders wensen wij een ontspannende en gezonde vakantie toe en we hopen jullie
komend schooljaar weer te zien bij de activiteiten van school!
Hartelijke groeten van alle ouders van de oudervereniging,
Arina, Janneke, Wouter, Thea, Marielle, Claudia W., Anita, Natasha, Hansie, Loes, Claudia H., Meggie, Sanne en
Dilek.

Even voorstellen
Na de vakantie starten 2 nieuwe leerkrachten op 't Klokhuis. Zij hebben zich in het vorige Pitje al voorgesteld. Ook
zal komend schooljaar de gymles op dinsdag door Pim Verouden, een gymdocent van LEEF, gegeven worden.
Mijn naam is Pim Verouden. Ik ben 24 jaar en kom uit Veldhoven. Van kinds af aan ben ik altijd bezig geweest met
sport. Als junior bij het voetbal werd ik gevraagd om training te geven aan de kleintjes. Het bezig zijn met de
kinderen en het ze de nieuwe dingen aanleren vond ik toen al leuk. Dit is dan ook de reden dat ik de ALO (Opleiding
tot gymdocent) ben gaan doen aan de Fontys Sporthogeschool.
Nadat ik was afgestudeerd ben ik gaan werken als buurtsportcoach bij Leef! en zal vanaf augustus 2020 de nieuwe
gymleerkracht zijn op ‘t Klokhuis. Naast de gymlessen op ’t Klokhuis geef ik nog gymlessen in de gemeenten:
Eindhoven en Mierlo, verzorg ik sportactiviteiten in Geldrop-Mierlo en werk ik op de BSO’s van Sportstuif. Dit doe
ik allemaal met veel plezier!
In mijn lessen vind ik het dan ook belangrijk dat kinderen plezier ervaren en dat in veel verschillende sporten en
beweegactiviteiten. Kinderen moeten op hun eigen manier mee kunnen doen en op hun eigen manier worden
uitgedaagd. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen sociaal om leren gaan met elkaar in allerlei verschillende
situaties.
Ik kijk er naar uit om bij jullie volgend schooljaar de gymlessen te verzorgen! Tot snel!
Met sportieve groetjes,
Pim Verouden
Juf Kirsten gaat nog niet starten bij aanvang van het schooljaar. Gelukkig hebben we
een fulltime vervangster voor haar gevonden.
Hieronder stelt zij zich voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Renske Voets. Ik ben 25 jaar en woon in Eindhoven.
Verdere informatie over mij: ik hou van reizen, ik heb een jaar in Engeland
gewoond als Au pair, lees veel boeken, ben creatief.
In mei ben ik afgestudeerd aan hogeschool de Kempel. In mijn afstudeerjaar
heb ik stagegelopen in groep 3 op basisschool de Wentelwiek in Nuenen. Ik
heb het daar echt naar mijn in gehad en heb mij kunnen ontwikkelen tot de
leerkracht die ik nu ben.
Komend schooljaar ga ik starten met groep 6/7A. Een nieuwe uitdaging, waar
ik veel zin in heb. Ik kijk er naar uit om iedereen te leren kennen.

Vakantie en Leerplicht
Vanaf schooljaar 2020-2021 geldt de handhaving in het kader van leerplicht weer volledig. Het kan zijn dat u een
vakantie moet annuleren wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder
schooltijd te laten plaatsvinden. Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit
geval geen ruimte voor verlof. Er is dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats
vinden.
“Wat als ouders op vakantie gaan naar gebieden met een oranje of rood reisadvies?

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen de school geregeld bezoeken.
In deze lijn is het de eigen verantwoordelijkheid van ouders als ze naar een land afreizen waar een oranje/rood
reisadvies geldt.
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief
reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine
te gaan. Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met het coronavirus geldt
voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen.
Quarantaine na een vakantie in gebieden waarvan afgeraden wordt om er op vakantie te gaan is geen geldige
reden voor verzuim. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Als dit niet het geval is,
kan de school een verzuimmelding doen en zal de leerplichtambtenaar een onderzoek instellen. Het handhavend
optreden behoort dan tot de mogelijkheden.”

Corona maatregelen in het nieuwe schooljaar
Ook in het nieuwe schooljaar moeten we rekening houden met het coronavirus. Dat betekent voor ‘t Klokhuis het
volgende:
• Bij het brengen en halen van de kinderen blijven we dezelfde afspraken hanteren. Dat betekent dat ouders
van kinderen uit groep 0 t/m 3 kinderen tot de deur mogen brengen en ook op het schoolplein mogen
staan bij het ophalen. Voor groep 4 t/m 8 blijft het brengen en halen bij de poort.
• Na de vakantie zijn ouders welkom die komen voor een rondleiding. Andere ouders mogen de school in
op afspraak/uitnodiging.
• Afstand houden onderling tussen volwassenen, zeker in acht nemend dat er weer een uitbraak kan
komen.
• Activiteiten gaan we weer opstarten met inachtneming 1,5 meter afstand tussen volwassenen.
• De 1,5 meter maatregel voor kinderen is per 1 juli verder versoepeld, omdat zij een kleine rol spelen in
de verspreiding. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand
te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en in het basisonderwijs.

Stichting Sam&
Dit jaar is er als goede doel stichting Sam& gekozen. Nu is alles een beetje anders
gelopen, zoals u weet. De sponsorloop zelf heeft niet meer kunnen plaatsvinden.
Het is wel super fijn dat uw inzet door is gegaan.
Stichting Sam& is er dan ook zeker heel erg blij mee. Ze kunnen nu een aantal kinderen meer helpen die met
armoede te maken hebben.
Het geld is geteld! Er is super hard gewerkt door de kinderen en de ouders.
In totaal is er: 1553,30 euro opgehaald!
We zijn super trots op jullie inzet!

Schooljaar 2020-2021
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 snel op de website te vinden onder het
kopje "documentatie"

Schooltijden
De schooltijden zijn als volgt:
o Maandag 8.30-14.30 uur
o Dinsdag
8.30-14.30 uur
o Woensdag 8.30-12.30 uur
o Donderdag 8.30-14.30 uur
o Vrijdag
8.30-12.30 uur
De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Voor deze tijd is er geen toezicht. De kinderen gaan dan meteen
naar binnen. De leerkracht is in de klas aanwezig. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

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. De leerlingen van groep 8 krijgen tijdens deze gesprekken het voorlopig advies
te horen.

Gymrooster
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 dinsdag worden deze
lessen verzorgd door meester Pim. Hij is
werkzaam vanuit de stichting Leef.

Vakantierooster

Studie(mid)dagen

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
15 t/m 19 februari 2021
5 april 2021
27 april 2021
3 t/m 14 mei 2021
13 en 14 mei 2021 (valt in de meivakantie)
24 mei 2021
26 juli t/m 3 september 2021

Woensdag
Woensdag
Maandagmiddag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdagmiddag

16 september 2020
4 november 2020
25 januari 2021
6 april 2021
25 mei 2021
24 juni 2021
22 juli 2021 *

* 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 24 augustus.

Het team van ’t Klokhuis wenst iedereen een

Nieuws van buiten
Nieuwsbrief Jeugd en Gezin - Juli / augustus 2019
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
Spraak en taal stimuleren
Regelmatig zie je in het nieuws hoe voorlezen bijdraagt aan de taalontwikkeling van kinderen. Maar wist je dat er
ook andere dingen zijn die je kan doen? Op de website van opvoeden.nl staat meer informatie en een filmpje over
hoe je je kind kunt stimuleren in zijn of haar taalontwikkeling. Want je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!
Ouderwijzer
Gelukkig is er best veel vanzelfsprekend aan het ouderschap en gaat het vaak gewoon goed. Maar dat wil niet
zeggen, dat het niet beter of anders kan. Want iedere ouder twijfelt wel eens. Als je dat als ouder in GeldropMierlo herkent en je je afvraagt waar je terecht kunt, of gewoon eens behoefte hebt aan een luisterend oor,
bijvoorbeeld als het je even teveel wordt, dan kun je bij ‘OuderWijzer Geldrop-Mierlo’ terecht. OuderWijzer
Geldrop-Mierlo is een lokaal initiatief, waarbij ouders met hun vragen, wensen en behoeften centraal staan. Voor
iedereen. Renate van Leeuwen van OuderWijzer, licht toe: “We vinden het heel normaal, dat ouders naar
ouderavonden op school gaan. Daar gaat het immers over de ontwikkeling van hun kind. Maar wij willen graag
ouderavonden in Geldrop-Mierlo organiseren, waar het over de ouders gaat en waar ze steun en inspiratie voor
zichzelf vinden. En natuurlijk leuke contacten aan overhouden met andere ouders.” Benieuwd geworden? Neem
dan eens een kijkje op de website van Ouderwijzer.nl
Tekenseizoen
Eind juni is de week van de teek. Vooral als je in de natuur werkt of speelt, loop je een verhoogd risico op een
tekenbeet. Wil je meer informatie over de meest gestelde ‘tekenvragen’? Op de website van ‘De Week van de
Teek’ staat hier een overzicht van. Je krijgt bijvoorbeeld antwoord op hoe je de kans op een tekenbeet vermindert
en wat je kan doen als je door een teek gebeten bent. Je kunt er ook een filmpje vinden over hoe je goed kan
controleren op een tekenbeet.
Jongerenwerk start activiteiten weer op
Het Jongerenwerk in Geldrop-Mierlo start langzaam weer met verschillende activiteiten. ‘The Lounge’ in Geldrop
en ’t Loesje’ in Mierlo zijn weer gestart met de inloop en de meidengroep. Ook start de voetbalactiviteit weer bij
Mifano, iedere woensdag van 13.30 -15.00 uur. Meer informatie over de inloop kun je lezen in de flyer onderaan
deze nieuwsbrief. Bij overlast of vragen kunt je contact opnemen met de jongerenwerkers van de Lev Groep:
Hassan Yahiaoui, telefoon (06) 81 53 16 27 of Amber van Hoof, telefoon (06) 899 71 093.
Tips van de bibliotheek
Op de website van bibliotheek Dommeldal vind je tips voor kinderen van verschillende leeftijden. Je vindt er onder
andere informatie over boekstart voor de allerkleinsten, interactief lezen voor kinderen in de basisschoolleeftijd
en boeken voor je leeslijst als je op de middelbare school zit. Kijk voor alle tips op de homepage van de Bibliotheek.
Zomervakantie activiteiten jeugd
‘Leef Geldrop-Mierlo’ organiseert in de zomervakantie verschillende activiteiten. Denk aan een sportspeurtocht,
multibal of Wie is de mol. Houd hun website en facebookpagina in de gaten, zodat je je op tijd kunt inschrijven.
Berichten vanuit de gemeente

•
Wij zijn op zoek naar jou!
Gemeente Geldrop-Mierlo zoekt geïnteresseerden die met ons op dinsdag 14 juli a.s. nieuwe huisstijlfoto’s willen
maken. De foto’s worden gebruikt voor toekomstig drukwerk, denk aan de gemeentepagina en gemeentegids,
maar ook online zoals op onze website. Leeftijd maakt niet uit, uitstraling is belangrijker dan looks. Je hoeft dus
geen fotomodel te zijn om mee te doen! Kijk voor meer informatie en aanmelden op geldrop-mierlo.nl.
•
Speelruimteplan
In 2019 is het nieuwe speelruimteplan vastgesteld. Het plan heeft de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het
plan staat wat we met onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Zo willen we samen uitdagende
speelplekken maken en speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Een speelplek moet
uitnodigen tot ontdekken. Je moet er op avontuur kunnen gaan. We gaan de komende drie jaar voor alle buurten
een inrichtingsplan per speelplek maken. Het bedenken van de plannen doen we niet alleen. Daarvoor hebben
we de hulp nodig van kinderen en ouders uit onze wijken. Zij weten immers het beste waar, hoe en wanneer ze
het liefste spelen. Meer informatie over de plannen en de enquêtes om mee te denken vind je op geldropmierlo.nl.
Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via cmdjeugd@geldropmierlo.nl.

Gratis proeflessen bij het Annatheater op 15 en 16 juli
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte
situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een heleboel.
Altijd al eens op de planken willen staan? Kom gratis een proefles volgen!
Dag en tijd:

woensdag 15 juli van 15.45 tot 16.45 uur voor kinderen tot 12 jaar
donderdag 16 juli van 18.30 tot 19.30 uur voor jongeren
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
www.annatheater.nl

Op de planken met Anna in de zomer!

Op maandag 17 en dinsdag 18 augustus organiseert het Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor kinderen
en jongeren.
Op maandag gaan we met het verhaal aan de slag. Dinsdag spelen we de hele dag toneel en ’s avonds hebben we
een voorstelling, in een echt theater met alles er op en eraan.
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!
Wanneer: maandag 17 augustus van 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag 18 augustus van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 7,50
Voorstelling: dinsdag 18 augustus 19.00 uur
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door
Cultuur Contact
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

Activiteiten Leef!

Vakantiebieb

Nu ook luisterboeken in de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books én luisterboeken. Voor jong
en oud! De gratis VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit
jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van
John Flanagan.
De VakantieBieb is een leuke en gemakkelijke manier om leerlingen te stimuleren te blijven lezen, ook in de
vakantie. Blijven lezen is belangrijk, want dit helpt een terugval van het leesniveau voorkomen! De VakantieBieb
is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De verwachting is dat de app voor Android
binnenkort ook beschikbaar is via Google Play.

