15 december 2017 - nummer 8

Agenda
Maandag 18 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Vrijdag 22 december
Maandag 8 januari
Woensdag 10 januari
Donderdag 11 januari
Vrijdag 12 januari

OV-vergadering: 20.00 uur
Schaatsen groep 3 t/m 8
Spreekuur CMD: 11.30-12.30 uur
Kerstviering
12.30 uur: start kerstvakantie!
Weer naar school
Start thema "Milieu"
VO-informatieavond: Hofdael
VO-informatieavond: Hofdael
Het volgende Pitje

Jarigen van 15 december 2017 t/m 12 januari 2018
17 december Stan (groep 1/2b)
29 december
17 december Sam (groep 5)
31 december
17 december Casey (groep 6)
1 januari
17 december Bo (groep 7)
2 januari
19 december Sam (groep 3)
3 januari
23 december Davy (groep 4)
3 januari
23 december Jaylen (groep 5)
3 januari
25 december Nienke (groep 8)
4 januari
27 december Michelle (groep 7)
11 januari
28 december Thomas (groep 1/2a)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!

Algemeen
Sinterklaas
Wat was het weer leuk dat de sint ook dit jaar langskwam met z’n 2 trouwe
pieten. Er is ook altijd wat met die pieten. Dit jaar moest er zelfs de
brandweer aan te pas komen. Gelukkig waren ze snel ter plekke nadat de sint
had gebeld om zijn pieten van het dak af te halen.
Wat een spektakel voor de kids.
De sint nam ruim de tijd voor alle kids, voor de kleuters in de speelzaal. De
andere klassen ging hij 1 voor 1 langs samen met de pieten. En wat had de
bovenbouw mooie surprises!!
Een geslaagde sintviering! Groetjes De sintcommisie

Jaley (groep 3)
Sanne (groep 5)
Lotte (groep 7 )
Tarik (groep 1/2a )
Max (groep 1/2b)
Lexi (groep 3/4)
Senzi (groep 7)
Vinny (groep 4)
Jim (groep 8)

Nieuws van de Oudervereniging
Maandag 18 december is de volgende OV vergadering.
Namens de directie/team is juf Ellen aanwezig, namens de MR is er ook iemand bij.
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in de lerarenkamer van de school.
Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
 Verslag van de OV jaarvergadering van 10 oktober jongstleden,
 Financieel jaarverslag 2016-2017 en de Begroting voor 2017-2018,
 Mededelingen vanuit de directie, team en medezeggenschapsraad,
 Hoe is het sinterklaas feest verlopen?
 Stand van zaken commissie Kerst en Carnaval.
Tot dan.
De ouderraad

Schaatsen
Dinsdag, 19 december 2017, gaan we de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de
schaatsbaan in Geldrop voor het jaarlijkse schoolschaatsen. Wij gaan schaatsen
van 11.15 tot 12.15 uur.
Kinderen die eigen schaatsen hebben, mogen deze in een rugzak mee naar school
toe nemen. Op de schaatsbaan zijn niet genoeg schaatsen voor alle kinderen. De
kinderen zijn verplicht om handschoenen aan te hebben, anders mogen ze niet
mee schaatsen.

Kerst
Op vrijdagochtend 22 december 2017 vindt onze kerstviering plaats. Op deze dag gelden de normale
schooltijden en hebben wij voor de kinderen een leuk programma waarbij we o.a. kerststukjes gaan maken en
gaan kijken naar een kerstspel.
Wij vragen u om op woensdag 20 of donderdag 21 december uw kind de volgende spullen mee te geven:
* Een bakje/schaaltje waar ze het kerststukje in kunnen maken.
* Oase in dit bakje, wij kunnen deze nat maken.
* Een kaars voor in het kerststukje (deze mag er al in staan).
* Eventueel eigen versiersels voor het kerststukje.
We vragen u het bakje te voorzien van de naam en groep van uw kind.
Van school krijgt uw kind groen en enkele versiersels om het kerststukje
te maken.
Tijdens deze dag krijgen de kinderen wat lekkers en wat drinken. Wel verzoeken wij u om uw kind gewoon fruit
en drinken mee te geven voor de pauze.
Tevens zoeken wij enkele hulpouders die tijdens deze ochtend willen helpen. Dit gaat om:
 helpen bij het maken van de kerststukjes en het opruimen van de klassen daarna. Dit is van
ongeveer 08.45u tot 10.30u.
 helpen met het opruimen van alle kerstversiering in de school. Dit is van ongeveer 11.30u tot
wanneer het klaar is.
U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Ilona (ilona.bijnen@eenbes.nl).
Mocht u dit al hebben gedaan n.a.v. de eerder verstuurde mail, dan is dit natuurlijk niet meer nodig.
De werkgroep kerst wenst u alvast fijne kerstdagen toe!

Schaatsen voor water
Elk jaar kiezen wij als school een goed doel om geld voor in te zamelen. Het goede doel voor dit schooljaar is:
Schaatsen voor water. In de kerstvakantie gaan de leerlingen op zoek naar sponsoren. Met de sponsoren
maken de kinderen een afspraak hoeveel diegene wil sponsoren. Dit kan bijvoorbeeld één euro per rondje
schaatsen met een maximum bedrag of sponsoren kunnen kiezen om een vast bedrag te sponsoren. Op 19
januari gaan we met alle groepen naar de schaatsbaan in Eindhoven. Hier gaan we zoveel mogelijk rondjes
proberen te schaatsen. Na de actie gaan de kinderen weer terug naar hun sponsoren om te laten hoeveel ze
geschaatst hebben en om het geld op te halen.
Voor deze dag zijn wij op zoek naar heel veel hulp! Hulp met het vervoer, maar ook bij de schaatsbaan zelf
kunnen we hulp gebruiken. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes enz. Alle hulp kunnen we gebruiken.
Heeft u een bedrijf of werkt u bij een bedrijf wat ook interesse heeft om te sponseren. Denk aan chocomel voor
op de ijsbaan of iets dergelijks. Dan zijn wij daar uiteraard erg blij mee. U kunt dan contact opnemen met
Wesley. Mail: wesley.degreef@eenbes.nl

Kinderraad
Gisteren is de tweede bijeenkomst van de kinderraad geweest.
De kinderraad heeft een paar ideeën bijvoorbeeld:
 goaltjes op de muur schilderen.
 dikker wc papier.
 prullenbak bij het voetbalveld.
Ook gaat de kinderraad nog een paar dingen doen zoals:
 we gaan kinderboeken kopen van de bruna bonnen en we gaan hier dinsdag 19 december na het
schaatsen samen heen.
 en we gaan ook kijken voor nog wat buitenspeelgoed.
De kinderraad wil ook nog kijken naar:
 of er aan de voorkant van de school een eetbare tuin gecreëerd kan worden. Eventueel kan deze
uitgebreid worden naar het verdere schoolplein zodat er een groen schoolplein ontstaat. Er komt
iemand (Marije van der Park) om ook met de leerlingen te praten en wij kinderraad vind het leuk om
hier een rol in te krijgen
w.v.t.t.k. (wat verder ter tafel komt)
 buiten les: niet alleen letterlijk buiten, maar ook bijvoorbeeld waterlessen.
 we kunnen met de aanleg van het groen schoolplein ook een buitenlokaal inrichten (paaltjes in een
kring o.i.d)
Actiepunt van vorige keer:losliggende stoeptegels zijn inmiddels goed gelegd.
Groetjes Cloë en Sofie

Eetbare tuin
Zoals u in het stukje van de kinderraad heeft kunnen lezen, gaan we een eetbare
tuin maken en de mogelijkheden bekijken voor een groen schoolplein. Mocht u,
als ouder, het ook leuk vinden om hier een rol in te spelen, bent u van harte
welkom.
U kunt helpen bij: de opstart, de aanleg van de tuin óf bij aanvang mee helpen in
het onderhoud.
Alle hulp is welkom!
Loop even binnen of stuur een mailtje naar wilma.vos@eenbes.nl

JumboSpaaractie
In de afgelopen periode hebben wij als school meegedaan met de JumboSpaaractie. Na weken
sparen waren wij erg nieuwsgierig naar het gespaarde bedrag. Helaas hebben wij als school geen
bericht ontvangen over de uitreiking van de cheque. Wij kwamen er toevallig achter dat deze
afgelopen woensdag is geweest.
Hierover hebben wij de Jumbo benaderd en zij komen alsnog komende woensdag op ’t Klokhuis
de cheque overhandigen.

Nieuws van buiten
Inloopspreekuur CMD
Woensdag 20 december ben ik (Joyce Beckers, CMD- Jeugd) weer op school. Van 11.30 uur tot 12.30 uur kunt u
gebruik maken van het open inloopspreekuur op 't Klokhuis. U kunt hier met kleine en grote vragen terecht
over opvoeden. Komt dit tijdstip u niet uit, maar heeft u wel een vraag.
U kunt me ook bereiken via telefoonnummer 06- 54998713 of via j.beckers@geldropmierlo.nl
Met vriendelijke groeten, Joyce Beckers
Afdeling CMD | Klantadviseur Jeugd
E-mail: j.beckers@geldrop-mierlo.nl | Telefoon: 14 040 | Werktijden: Ma, Di, Wo

De typetuin
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
De Typetuin start met een naschoolse cursus en wel op vrijdag 9 maart 2018 om 12:45 uur. Schrijf in voor 1
januari 2018 en ontvang een aantrekkelijke korting! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
De voordelen van jong en goed leren typen
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar met tien vingers typen gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele typecoach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind bovendien op zijn/haar eigen niveau.
Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor elk kind anders.
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen, werken uiteindelijk sneller dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) leren typen. Daarnaast is er minder kans op lichamelijke klachten door een verkeerde houding.
Wanneer en waar?
Lesdag en -tijd: vrijdag van 12:45 tot 13:45 uur
Startdatum: 9 maart 2018
Leslocatie: Basisschool 't Klokhuis, Hazelaar 47 5664 VE GELDROP







Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen op hun eigen tempo en niveau.
Speciale versie en normering voor kinderen met bv. Dyslexie.
Incl. Diploma.
Kinderen oefenen thuis min. 2 keer per dag 15 minuten.
Sinds september 2017 een compleet nieuwe versie met extra taaloefeningen,
uitdagende games en nog veel meer!





De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. Deze groepslessen
worden in overleg met de school ingepland. Je ontvangt alle lesdata een week voor de start.
Begeleiding door één van onze ervaren type-coaches.
Diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl).

Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!
Op vrijdag 9 maart 2018 om 12:45uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de Typetuin. Onlangs
ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €15,- korting op
het cursusgeld. U betaalt dan €160,- in plaats van €175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting wordt
automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol.
Voor nu wensen we je alvast gezellige feestdagen toe en een spetterend begin van het nieuwe jaar!
Nienke Beliën
Team de Typetuin

