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Agenda
Vrijdag 22 oktober
Maandag 1 november
Maandag 8 november
Maandag 15 november
Vrijdag 19 november

12.30 uur: Start herfstvakantie
Weer naar school
OV-vergadering; 20.00 uur
Start thema: “Sprookjes, middeleeuwen en geloven”
2e bijeenkomst kinderraad
Talentontwikkeling
Oudergesprekken “Zien”
Het volgende Pitje

Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november

Jarigen
Van 22 oktober t/m 26 november
22 oktober
23 oktober
29 oktober
29 oktober
31 oktober
2 november
2 november
4 november
4 november
6 november
6 november
6 november
6 november

Levi (groep 8)
Simarjit (groep 1/2a)
Roan (groep 7)
Luke (groep 8)
Jesse (groep 1/2a)
Fenna (groep 5/6a)
Maya (groep 8)
Guus (groep 1/2b)
Gwenn (groep 8)
Thomas (groep 1/2b)
Finn (groep 1/2b)
Hamza (groep 3/4b)
Vince (groep 3/4b)

7 november
10 november
11 november
11 november
17 november
18 november
18 november
18 november
23 november
24 november
24 november
25 november
25 november

Gwen (groep 8)
Sam (groep 1/2a)
Tess (groep 1/2a)
Lynn (groep 3/4a)
Dyame (groep 1/2b)
Bartek (groep 3/4a)
Jay (groep 3/4a)
Fenne (groep 5/6b)
Leni (groep 7)
Amber (groep 1/2a)
Aurelia (groep 3/4b)
Davian (groep 3/4a)
Narel (groep 8)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode zijn Romee en Abigail en bij ons op school in groep 0/1
gestart.
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom en wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Herfstvakantie
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. We hebben met z’n
allen een mooie start gemaakt. Samen op schoolreis en groep 8 heeft kan
terugkijken op een geweldig kamp.
Nu even uitrusten en genieten van de herfstvakantie.

Leuk nieuws
Juf Marjolein Slaats is zwanger. Zij en haar man Niels verwachten in april een
broertje of zusje voor Tobias. Voor zwangere juffen geldt nog steeds dat ze met
28 weken niet meer voor de groep mogen, we zijn dan ook op zoek naar
vervanging.

Even voorstellen
De meeste van jullie kennen mij natuurlijk al van de BSO.
Met ingang van 20 september jl. werk ik op maandag en donderdagochtend ook op ‘t
Klokhuis.
Ik ondersteun de leerkrachten van groep 3-4 in taken zoals lezen, schrijven en rekenen,
maar als er een kroon gemaakt moet worden of een extra kopietje dan doe ik dat ook.
Een leuke nieuwe uitdaging waar ik met veel plezier aan begonnen ben.
Groetjes Annemarie

Kinderraad 1
Beste ouders/verzorgers.
We begonnen met een foto maken van iedereen in de kinderraad en daarna stelden we ons elkaar voor.
Vervolgens hebben we de rollen verdeeld. We hebben het gehad over huisvesting [gebouwen en speelplaats. En
over onderwijsinhoudelijk [lesprogramma en activiteiten] groep 8 zegt: Het kamp was superleuk. Dat we fout
waren gefietst waren was het enige niet leuke soms was het kamp even saai als je jezelf moest vermaken. We
hebben het ook gehad over onderwijsinhoudelijk [lesprogramma] en nog veel meer. De kinderen uit de kinderraad
gaan ook ouders rondleiden door de school. Wij maken ook een ideeën bus daar kunnen de kinderen ideeën in
doen voor op het schoolplein en de school.
Doelen voor dit schooljaar:
•
•
•

Rondleiden van nieuwe ouders
leerlingen
Wc's netjes houden
Het schoolplein nog mooier maken

en

Groetjes, Femke, Fenne, Bente, Dani, Elisa, Pim en
Lars

Kinderboekenweek
Heeft u in de periode van 6 t/m 17 oktober een boek
gekocht bij de Bruna en heeft u de bon nog?
Lever hem dan uiterlijk 5 november op school in. We krijgen van het opgetelde bedrag een cadeaubon t.w.v. 20%
van het verzamelde bedrag. Hier mogen we voor school boeken voor uitkiezen.

Oudergesprekken ZIEN
Op donderdag 25 en maandag 29 november vinden onze jaarlijkse Zien
gesprekken plaats.
Tijdens deze gesprekken staat de bespreking van het profiel van ZIEN centraal.
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten van groep 1 t/m 8. Aan de
hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een kind in kaart brengen.
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen ook zelf een vragenlijst in. Door hun antwoorden krijgt de leerkracht
een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Dat is heel waardevol. Het kan ook de
aanleiding vormen voor een gesprek met het kind: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat
kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale vaardigheden
ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven onderdelen. Dat
zijn Betrokkenheid en Welbevinden en de vijf sociale
vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale
autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.
Bij Betrokkenheid gaat het om de gerichtheid om een taak.
Concentratie op het werk is duidelijk te zien. Het kind laat
zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van
andere kinderen om hem heen.
Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf
kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige
indruk. Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal initiatief. Het kan contact
maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen.
Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken met
andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is.
Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling heen zetten.
Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’ bevordert
namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te afhankelijk bent van
wat anderen van je vinden.
Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen gedrag. Dit
wordt impulsbeheersing genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de regels houden. Hierdoor
is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel en conflicten en ruzies worden
opgelost.
Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens daarop
afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. Het weet wanneer
andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt doorgaans positief bij aan het
groepsklimaat.

De zeven onderdelen beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen kan beheersen en daardoor veel
conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. Kinderen in de groep zullen hem misschien gaan mijden.
Hierdoor kan het kind zich minder gelukkig voelen en gaat zijn welbevinden omlaag. Een meisje dat erg vasthoudt
aan haar eigen ideeën en het moeilijk vindt om deze los te laten, zal veel moeite ondervinden bij het samenwerken
en samenspelen. Die jongen die alles maar goed vindt en niet zo vaak zijn eigen mening geeft. Durft hij wel zichzelf
te zijn? En is hij hier gelukkig mee?
De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat helpt om de signalen die kinderen afgeven op te vangen.
Hierdoor is de leerkracht in staat de kinderen in haar groep beter te begrijpen. Doordat ZIEN! de leerkracht ook
suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje
verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.
Hoe gaan deze gesprekken?
De gesprekken vinden op school plaats.
Hoe schrijft u zich in?
Inschrijven gaat, zoals u gewend bent, via Schoolgesprek.
U kunt zich inschrijven op twee manieren:
➢ Via onze app. Klik op schoolgesprek.
➢ Via de website www.schoolgesprek.nl. Klik dan onder het kopje ouders op afspraak maken.
Inloggen gaat met de naam van uw zoon of dochter. Het wachtwoord is de geboortedatum. Dat ziet er dan

bijvoorbeeld zo uit:

Als u inlogt zult u zien dat al uw kinderen bij elkaar staan.
Klik op de planningen om een afspraak te maken.
U kunt zichzelf vanaf maandag 8 november inschrijven. Woensdag 10 november om 12.00 uur sluit de inschrijving.
Vanaf groep 5 nodigen we de leerlingen van harte uit om bij dit gesprek aanwezig te zijn! Graag bij het inschrijven
(vak opmerkingen) even aangeven of uw kind deelneemt aan het gesprek.
U kunt het vak opmerkingen ook gebruiken om andere opmerkingen te plaatsen.
Kort samengevat:
Schrijf u in voor de oudergesprekken vanaf maandag 8 november tot woensdag 10 november (voornaam en
geboortedatum)
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de leerkracht!

Beste ouders,
Bedankt aan alle ouders die de ouderbijdrage betaald hebben. De afgelopen weken hebben we al
veel leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen!
Op de website van ’t klokhuis stellen alle leden zich aan u voor en zo kun je ook onze gezichten op
het schoolplein misschien beter gaan herkennen.
Maandag 8 november a.s. is er een vergadering van de OV om 20.00 uur op school. Mocht u
hierbij aanwezig willen zijn dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de mail
De schoolreis naar Dierenrijk is inmiddels achter de rug. En sloten we afgelopen vrijdag de
Kinderboekenweek af met een zeer geslaagde boekenmarkt. Verderop leest u daar meer over.
GROEN=SAMEN DOEN!
Groep 5/6 B hielp afgelopen woensdag als eerste klas mee om het vele blad op te ruimen dat van
de bomen af komt, en wat hebben ze hard gewerkt! Tevens werden er bloembolletjes gezaaid
voor in het voorjaar.
.
Elke klas zal met regelmaat zelfstandig voor de schooltuin gaan zorgen.
Uw Kijk alvast in uw agenda of u kunt helpen op een van de volgende data, waarop vaak vanaf
8:30 al hard gewerkt wordt door de ouders van de commissie en de betreffende klas een uurtje
buiten komt helpen.
Vrijdag 19 november: Activiteit tijdens Talentontwikkeling
Vrijdag 18 feb: groep 7
Vrijdag 25 maart: Activiteit tijdens Talentontwikkeling
Vrijdag 1 april: groep 3/4A
Woensdag 13 april: groep 8
Woensdag 11 mei: groep 5/6 A
Vrijdag 20 mei: groep 3/4 B
Woensdag 1 juni: groep 1/2 A
Vrijdag 17 juni: Activiteit tijdens Talentontwikkeling
Woensdag 29 juni: groep 1/2 B
Vrijdag 8 juli: groep 0/1
Groetjes, de schoolpleincommissie

Mocht u na het lezen hiervan vragen hebben of u aan willen melden dan kunt u ons altijd mailen,
of een van de leden aanspreken.
Groetjes en tot ziens,
De ouderraad, bestuur van de oudervereniging (OV),
Orklokhuis@eenbes.nl

Terugblik kinderboekenweek
Van woensdag 6 oktober tot en met vrijdag 15 oktober was het weer
Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema “worden wat je wil’.
Op woensdag zijn we begonnen met de opening door met de hele school te
dansen op het lied van dit jaar. Ook is uitgelegd hoe we ons deze week met dit
thema gaan bezighouden.
Van de OV heeft elke klas een mooi boek gekregen. Gedurende de week hebben
de kinderen gewerkt aan een lapbook waarop ze hebben omschreven wat ze
willen worden. Op vrijdag is de kinderboekenweek gezellig afgesloten met een
zeer geslaagde boekenmarkt waar de kinderen enthousiast boeken hebben
verkocht en gekocht.
Ook hebben de kinderen de lapboeken aan elkaar gepresenteerd.

Terugblik schoolreisje Dierenrijk
30 September was het zover, onze schoolreis naar
De onderbouw ging met de bus, de bovenbouw op de fiets. We begonnen met z´n alle samen bij de
olifantenpresentatie,daarna gingen we het park
verkennen in groepjes.
Het was een geslaagde en gezellige schoolreis!
De oudervereniging heeft dit voor alle kinderen
kunnen organiseren dankzij jullie ouderbijdrage!
Groetjes van de oudervereniging.

Nieuws van De Vreedzame School
Weer nieuwe mediatoren op onze school!
Vanuit de methode De Vreedzame School werken we sinds enkele
jaren op ‘t Klokhuis met leerling mediatoren. Leerling mediatoren
zijn kinderen uit groep 7 en 8 die tijdens de pauzes de kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 helpen bij het oplossen van conflicten.
Wanneer kinderen tijdens het buitenspelen met elkaar in conflict
komen mogen zij hiervoor de hulp van de mediatoren inroepen.
De mediatoren proberen met deze kinderen middels een
mediatiegesprek het conflict op te lossen. Zij streven ernaar om
samen tot een win-win oplossing te komen.
De afgelopen weken hebben er weer vijf kinderen van onze school heel hard gewerkt om mediator te worden. Zij
hebben hier verschillende trainingen voor gevolgd. Tijdens deze trainingen hebben ze aandacht besteed aan het
oplossen van conflicten, ze hebben actief leren luisteren, samenvatten, neutraal zijn, vragen stellen, gevoelens
leren herkennen en hebben bovenal heel erg goed samengewerkt. Ze leerden het stappenplan voor mediatie
kennen en kunnen het ook toepassen.
Wij zijn ongelofelijk trots op hoe goed deze meiden dit gedaan hebben. Echt super knap!
Op maandag 11 oktober hebben zij dat wat ze geleerd hebben gepresenteerd aan de kinderen van groep 5 t/m 8

Nieuws van buiten
Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist
je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen
hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel
lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in
Geldrop - Mierlo. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online)
informatieavonden. De eerstvolgende is op donderdag 4 november van 20.00 tot 22.00 uur bij Stadhuis Eindhoven,
Stadhuisplein 1 in Eindhoven. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische
manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je
via deze link een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg,
inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

LEEF
Halloweentocht – 22 oktober 2021
Ook in de herfstvakantie vinden er weer allerlei verschillende activiteiten plaats! Je kunt gratis
komen griezelen met Leef! en de Scouting Hikegroep op vrijdag 22 oktober tijdens de
halloweentocht.
Schrijf je in voor één van de vossenjachten (17.00 uur of 17.30 uur). Hier gaan de kinderen uit de
groepen 1 t/m 4 op zoek naar de stok van de heks. Benieuwd naar de heks haar verhaal? Meld je
dan snel aan!
Na de vossenjachten starten de grotere kinderen (groep 5 t/m 8) met een heuse spooktocht. Zij moeten helpen om de
drakeneieren terug te vinden in het donkere woud tussen alle spoken en andere griezels. Deze
spooktocht start om 19:30 uur en aanmelden kan hier. Zowel de vossenjachten als de
spooktocht starten vanaf de Scouting Hikegroep (Jan Raassensweg 1, Geldrop).
Step2Sport – 28 oktober 2021
Op de donderdag van de vakantie kun je maar liefst vijf verschillende sporten ontdekken in één
ochtend. MTTV’72, Budo DHB, BV Mierlo ’76 en VV Mifano organiseren deze dag voor jou! Je
doet mee met voetballen, badmintonnen, tafeltennissen, dans en kickboksen en er wordt een
kleine bijdrage voor gevraagd van €2,- (vooraf aanmelden) of €3,- op de dag zelf. Hier zijn een
beperkt aantal plekken dus meld je hier snel aan.

