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Agenda
Woensdag 30 september
Maandag 5 oktober
Dinsdag 6 oktober
Donderdag 8 oktober
Vrijdag 9 oktober
Vrijdag 16 oktober
Maandag 19 oktober
Maandag 26 oktober
Vrijdag 30 oktober

start Kinderboekenweek; “En toen?”
Dag van de leraar
MR-vergadering: 20.00 uur
Mad Science show op school
Afsluiting kinderboekenweek
Eerste bijeenkomst kinderraad
Talententijd groep 2/3a, 4/5a en 7/8
Start herfstvakantie
Weer naar school
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 25 september t/m 30 oktober
30 september Lenn (groep 2/3a)
2 oktober
Alex (groep 6/7a)
2 oktober
Abby (groep 7/8)
2 oktober
Thijs (groep 7/8)
3 oktober
Jayden (groep 4/5a)
8 oktober
Mika (groep 4/5b)
13 oktober
Sven (groep 2/3a)
14 oktober
Bente (groep 4/5a)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

16 oktober
18 oktober
19 oktober
22 oktober
25 oktober
29 oktober
29 oktober

Fleur (groep 4/5b)
Noémi (groep 4/5a)
Annelynn (groep 2/3a)
Levi (groep 7/8)
Romy (groep 7/8)
Roan (groep 6/7b)
Luke (groep 7/8)

Welkom
De volgende kinderen zijn na afgelopen weken bij ons op school gestart:
Groep 0/1a: Mason, Jayno, Dean en Hugo
Groep 0/1b: Naïma, Quinn, Mats en Daan
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom en wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Leuk nieuws
Ook dit Pitje kunnen we beginnen met leuk nieuws. Juf Ilona verwacht eind maart
haar eerste kindje.
We wensen haar en Frank een fijne zwangerschap.

Corona en vervanging
Tot vorige week waren medewerkers waarbij een coronatest gedaan moest worden minstens twee dagen thuis.
Gelukkig hebben medewerkers vanaf maandag voorrang gekregen bij coronatesten, ook nu zijn medewerkers
nog 1 à 2 dagen thuis. Als gezinsleden koorts/benauwdheid hebben moeten medewerkers nog wel thuisblijven
tot er een negatieve uitslag is of de klachten weg zijn. Bij een positieve uitslag moeten zij in quarantaine. Dat
betekent dat er voor de groep vervanging geregeld moet worden. In eerste instantie kijken we of er vanuit de
vervangerspool iemand kan komen. Hierna proberen we het zelf intern op te lossen, maar dat zal niet altijd
lukken.
Vorig jaar hebben we hier een uitgebreid stappenplan voor gemaakt. Dat is te vinden op de website. De laatste
stap is dat we een groep thuis moeten laten blijven. Zeker met het oog op de situatie waar we nu inzitten, zal dit
soms onvermijdelijk zijn. Dit zal bij voorkeur niet de eerste dag zijn, zodat we u vooraf kunnen informeren.
Ons streven is om, als een leerkracht zelf niet ziek is en er geen vervanging is, dan de tweede dag thuisonderwijs
te verzorgen. Dit doen we ook bij kinderen die niet ziek zijn, maar niet naar school mogen vanwege de
thuissituatie. De opdrachten zullen vooral digitaal uitgevoerd worden. Hopelijk heeft u thuis een device ter
beschikking. We kunnen nu helaas niets meer uitlenen.

Bedankt
Er is weer ontzettend hard gewerkt in onze schooltuin door ouders en kinderen. Daar zijn
we heel blij mee, onze hartelijke dank!

Parkeren
De afgelopen weken hebben we berichten ontvangen van buurtbewoners over het
parkeren rondom de school. Ouders parkeren auto's voor de garages in de Eikelaar en
dat zorgt voor overlast. Buurtbewoners kunnen de garage niet verlaten met de auto,
omdat de uitgang wordt geblokkeerd. Op deze manier ontstaat ook een onveilige
verkeerssituatie. Er is een parkeerplaats en er zijn parkeervakken in de omliggende
straten. Een vriendelijk verzoek om niet te parkeren voor de garages.

Kinderraad
Ook dit jaar gaan we verder met de kinderraad. We vinden het belangrijk om mét leerlingen te praten i.p.v. over
leerlingen.
Uit elke groep komt een afgevaardigde vanaf groep 4. In verband met Corona afgelopen jaar mogen de
leerlingen van afgelopen jaar, als ze willen, nog een jaar aan de kinderraad deelnemen. Hierdoor zullen in totaal
8 kinderen zitting nemen in de Kinderraad. De 5 nieuwe leerlingen worden door hun klasgenoten gekozen.
Alle bijeenkomsten zijn onder schooltijd. De gekozen leerlingen worden ook aan een onderbouwgroep
gekoppeld. De leerlingen van de kinderraad bespreken de ideeënbus van de groep en ook zullen andere
onderwerpen aan bod komen. Middels ’t Pitje wordt u van deze bijeenkomsten op de hoogte gehouden.
Op maandag 5 oktober vindt de verkiezing plaats. In het volgende Pitje maken we de verkiezingsuitslag bekend.

Talententijd
Op vrijdag 16 oktober staat talententijd voor de leerlingen van de groepen 2/3a, 4/5a en 7/8
op de kalender. Leerlingen die willen, kunnen dan hun talent laten zien.
Dit kan aan de leerkracht doorgegeven worden.
Helaas kunnen we (nog) geen ouders uitnodigen om mee te genieten van de optredens.

Interne vertrouwenspersoon
Beste ouders,
Zoals u misschien wel weet ben ik naast dat ik dit jaar de leerkrachten ondersteun, ook
de interne vertrouwenspersoon op basisschool ‘t Klokhuis.
Dat houdt in dat ik probeer een luisterend oor te zijn voor kinderen en ouders van onze school.
Wanneer zich een probleem op school voordoet, is het belangrijk dit eerst met de betreffende leerkracht te
bespreken. De volgende stap is dit te bespreken met de directie. Als die gesprekken niet leiden tot een
oplossing, of u wilt/kunt niet bij de leerkracht of directie terecht kunt u ook contact met mij opnemen.
Ik zorg ervoor dat problemen serieus worden behandeld. Samen bepalen we hoe we uw probleem kunnen
oplossen en welke weg we het beste kunnen gaan bewandelen.
Ik vind het belangrijk dat ik niet alleen voor ouders te bereiken ben, maar dat ook de kinderen van ‘t Klokhuis
weten dat ik er voor hen ben.
Daarom maak ik elk schooljaar een rondje langs de klassen. Ik vertel de kinderen wat mijn rol als
vertrouwenspersoon inhoudt, geef ze aan dat ze bij me terecht kunnen, en hoe ze me kunnen bereiken. Dit
rondje langs de klassen staat gepland in november.
Hebt u vragen, kunt u altijd bij mij terecht.
Voor het maken van een afspraak kunt u het beste mailen naar linda.vangogh@eenbes.nl
Met vriendelijke groeten,
Linda van Gogh

Nieuwe externe vertrouwenspersoon
Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kunt U ook gebruik van maken. Wat
doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?
➢ nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
➢ zo nodig bemiddelen in de situatie;
➢ adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie
Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie;
➢ ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
➢ zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
➢ contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.
De interne contactpersoon van de school verwijst u naar hen door als u er samen niet uitkomt. Per 1 augustus
heeft Eenbes een nieuwe externe vertrouwenspersoon van bureau “&Zelf”
Zij heet El Theuws en is bereikbaar via M: 06 12407652 en Mail: el.theuws@enzelf.nl

Nieuws van de OV
De ouderraad (OV) heeft begin september de jaarvergadering van de oudervereniging gehouden.
Wij zijn heel blij dat we drie enthousiaste nieuwe leden in ons midden hebben.
Tijdens de vergadering is ook de begroting voor het komende jaar vastgesteld en is het financieel jaarverslag
2019-2020 goedgekeurd. Hartelijk dank nog aan de KasControleCommissie, Carlo en Debbie.
We hebben afscheid genomen van Wouter als penningmeester; fijn dat hij zijn kennis en kunde voor de OV
ingezet heeft.
Bedankt aan al die ouders die de ouderbijdrage betaald hebben. Daarmee kunnen wij, in samenwerking met het
team en de hulpouders, dit schooljaar weer allerlei activiteiten organiseren.
Als eerste hebben we het schoolreisje gehad, wat met extra maatregelen gelukkig toch door kon gaan.
We hopen indien mogelijk ook op uw actieve hulp als er bij andere activiteiten extra mensen nodig zijn.
Hoe dit jaar alles gaat lopen is misschien onzeker, maar wij zullen met veel plezier doen wat we kunnen.
Zo helpen we met z'n allen mee aan een fijne schooltijd voor ieder kind van 't Klokhuis.
Op de website kunt u op de pagina over de Oudervereniging zien wie in welke commissie zit.
Bij dit Pitje wordt ook de Folder 2020-2021 toegevoegd, waarin staat wat we allemaal doen.
U bent van harte uitgenodigd om met ideeën, vragen of opmerkingen contact op te nemen.
Hieronder stellen wij ons allemaal aan u voor.
Tot ziens bij de activiteiten dit schooljaar!
De OV

De OV leden stellen zich voor
Arina
Voorzitter
Hallo allemaal,
Ik ben Arina Bosch-Crielaard, moeder van Nando (groep 7/8),
Lenora (groep 6/7 b) en Iduna (2/3 b).
Ik geniet elke dag van ons gezinnetje en de plek waar we wonen,
ben met liefde ‘werkzaam’ als huismoeder en wil me graag
inzetten voor school.
Dit is alweer het zesde jaar binnen de OV en dit jaar zit ik
weer in de commissies Schoolplein en Avondvierdaagse.
Ik vind het fijn dat er voor kinderen extra activiteiten zijn en dat
ouders zich betrokken voelen bij school. Hopelijk kan ik daar als
voorzitter mede een bijdrage aan leveren. Ik sta van harte open
voor opmerkingen of vragen, laat maar wat horen!
Groetjes en tot ziens, Arina.
Janneke
Secretaris
Ik ben Janneke van den Reek, moeder van Luke uit groep 7, Stijn van 2 jaar oud.
In het dagelijkse leven werk ik als verpleegkundige in de Da Vinci Kliniek.
Dit is mijn 6de jaar bij de OV. Ik vind het leuk om activiteiten voor de kinderen te
organiseren en te helpen bij allerlei activiteiten binnen school.

Anita
Penningmeester
Hoi ik ben Anita Bloemen,
5 jaar geleden ben ik begonnen als OV-lid en doe dit nog steeds met
veel plezier.
Dit jaar mag ik de taak Penningmeester op me nemen.
Ik ben mama van 2 geweldige meiden, Anouk is 11 en zit in groep 7/8
(groep 8) Tessa is 8 en zit in groep 4/5b (groep 5b)
Ik ben afgelopen Juli afgestudeerd als verzorgende en werk nu op de
locatie Archipel Landrijt op de afdeling Korsakov met veel plezier.

Thea
Hallo ouders/verzorgers,
Ik ben Thea Dekkers-Wijbrands, de moeder van Max die nu in
groep 5 zit en van Luc in groep 3. Ik werk in lunchroom ‘De Keyser’
in Helmond, waar ik persoonlijk begeleider ben voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, er werken vooral met mensen
met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) maar ook mensen
met een GGZ-probleem of een “lichte” lichamelijke en/of
verstandelijke beperking.
Ik ben 13 jaar leiding geweest bij scouting HIKE-groep te Geldrop.
Ik ben daarmee gestopt toen ik het niet meer kon combineren
met het ouderschap. Ik hoop nu voor de kinderen op school leuke
dingen te kunnen organiseren vanuit de oudervereniging. Dit wordt mijn 5de jaar bij de oudervereniging. Dit
jaar organiseer ik mee het schoolreisje, goede doelen en sinterklaas.
Ik hoop weer op een leuk schooljaar!
Groetjes Thea
Marielle
Hoi,
Ik ben Marielle Nagel, moeder van Fleur gr 7, Menno gr 5 en Amber die in
november start in groep 0/1 A.
Ik ben huismoeder en klus graag in en om het huis.
Dit jaar is mijn 5e jaar binnen de OV en zal ik een bijdrage leveren aan de
kerstviering en de koningsspelen. Daarnaast ben ik veel te vinden op het
schoolplein om ons groene schoolplein groen te houden en nieuwe projecten op
te pakken!

Claudia W
Ik ben Claudia Wouters en ik ben de moeder van Leni (groep 6/7b) en Nora (groep 2/3a). Dit is mijn vierde jaar
bij de oudervereniging. Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij het organiseren van de activiteiten voor de
kinderen en zo ervoor te zorgen dat ze een leuke schooltijd hebben.

Natasha
Hallo, ik ben Natasha, moeder van Roan (groep 6/7b) en Dean (groep 1a).
Werkzaam op High Tech Campus in Eindhoven en ik ben daar verantwoordelijk voor de
reserveringen, en de uitvoering daarvan, binnen het Conference Center.
Daarnaast vind ik het leuk om betrokken te zijn bij de basisschooltijd van onze jongens
en help ik graag daar waar het kan bij de activiteiten op school.
Sinds 4 jaar ben ik lid van de oudervereniging en dat doe ik met veel plezier!
Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek me gerust aan! :-)
Hansie
Hallo allemaal, ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Hansie getrouwd met
Esref, en moeder van Caner groep 6/7a en Yonca groep 2/3b. Langs mijn
moederschap ben ik werkzaam op Brunswijck, een revalidatiecentrum voor
ouderen.
Dit wordt alweer mijn 5de jaar als OV lid. Ik vind het belangrijk om leuke
activiteiten te organiseren voor de kinderen. En betrokken te zijn bij de
school. Dit jaar zit ik in de volgende commissies: Koningsspelen,
schoolfotograaf en eindejaarsactiviteit. Mochten hier vragen over zijn of
ergens anders over spreek me gerust even aan :-D
Ik hoop er een beter schooljaar van te kunnen maken dan afgelopen jaar ivm met Corona.
Groetjes Hansie.
Loes
Hoi!
Mijn naam is Loes Habraken en ik ben moeder van Floor uit groep 6/7 a, Sam uit groep 6/7 b
en Lars uit groep 4/5 b. Dit jaar wordt mijn vierde jaar bij de OV. In het dagelijks leven ben ik
naast de zorg voor mijn kinderen werkzaam als ambulant begeleidster binnen de geestelijke
gezondheidszorg.
Ik heb zin in het komend schooljaar en ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan een
goed schooljaar met leuke activiteiten voor alle kinderen van het Klokhuis!
Meggie
Ik ben Meggie Frijters, 33 jaar en moeder van Mirthe (2/3a) en Mara (0/1b). Samen met mijn man wonen we
sinds 2016 in de Akert. In het dagelijks leven werk ik als dialyseverpleegkundige in het Catharinaziekenhuis.
Claudia H
Hallo allemaal,
Mijn naam is Claudia, bonusmama van Gwenn, mama van Meagan uit groep
2/3 en van Dean uit groep 0/1. In het dagelijks leven werk ik in de
gehandicaptenzorg en ben ik bestuurslid van Stichting Prematurendag.
Aangezien ik het erg leuk vind om betrokken te zijn bij de basisschool jaren van
de kinderen, ben ik nu voor het tweede jaar lid van de oudervereniging. Op die
manier kan ik ook helpen bij het organiseren van activiteiten op het Klokhuis.

Sanne
Mijn naam is Sanne Vliegen. Ik ben de moeder van Job uit groep 2/3a, van Max uit 0/1b en
van Bo die net 2 jaar is geworden. Daarnaast werk ik als Ambulant Gezinsbegeleider bij
ORO in Helmond.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Daarom ben ik
sinds vorig jaar lid geworden van de OV. Voor mij een leuke en gezellige manier om
activiteiten mee te organiseren op school.
Dilek
Hallo! Ik ben Dilek Kardes. Mama van Hamza (2/3b), Dila (3 jaar) en Ayza (4 maandjes).
Dit is mijn 2e jaar binnen de OV en ik ga me in dit bijzondere jaar inzetten voor
Sinterklaas, Pasen en de Avondvierdaagse. Ik vind het leuk om deze activiteiten te
mogen organiseren voor de kinderen. We gaan er samen een mooi jaar van maken.

Han
Ik ben Han Ceelen, moeder van Yesper (4/5b) en Matz (2/3b) Bekkers. Dit wordt
mijn eerste jaar in de OV.
In het dagelijks leven ben ik Persoonlijk Coach voor dak- en thuislozen in Tilburg.
Wij vangen hen op en begeleiden hen op alle levensgebieden naar een zo
zelfstandig mogelijk bestaan. Een drukke en niet altijd makkelijke baan, maar ik
zou niet anders willen. Daarnaast draai ik ook nog een project voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Binnen de OV ga ik me komend jaar richten op het organiseren van het schoolreisje en het carnavalsfeest.
Hopelijk kunnen we voor alles een goede manier vinden, ondanks alle maatregelen.
Mocht iemand vragen hebben, voel je vrij om me aan te spreken. Ik sta regelmatig in de middag op het
schoolplein. Hopelijk gaan we er met z'n allen een mooi jaar van maken.
Groetjes Han
Ingrid
Hallo,
Als nieuw lid van de OV wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Ingrid Swinkels, 35
jaar. Ik ben moeder van Lyna Anna uit groep 2/3 a.
Naast het moederschap ben ik docent zorg en welzijn in het voortgezet onderwijs.
Ik hoop dat ook dit schooljaar weer veel leuke activiteiten voor alle kinderen
georganiseerd kunnen worden!

Anke
Hallo, Ik ben Anke Pril, moeder van Bente uit groep 4/5a en Imke, die in de 3e klas van
het Augustinianum zit. In eerdere jaren deed ik al hand en span diensten bij
verschillende activiteiten, maar dit is het eerste jaar, dat ik me inzet voor de OV in de sint commissie en de
avondvierdaagse commissie. In het dagelijks leven werk ik als huisarts in Helmond in een eigen praktijk en ben in
mijn vrije tijd graag bezig met creatieve hobby’s.

Nieuws van De Vreedzame School
In het vorige Pitje gaven we al aan dat we ook dit jaar weer starten met nieuwe mediatoren. Afgelopen weken
hebben we uit de opgegeven leerlingen van groep 7 een keuze gemaakt. Komende week starten Fleur, Gwen,
Sofie, Leia en Joy met de opleiding die bestaat uit 3 delen. De mediatoren van groep 8 gaan hen hierbij helpen.
Dinsdag 27 oktober krijgen de nieuwe mediatoren hun diploma hiervoor uitgereikt.

Nieuws van de Grabbelton
Zomervakantie op de BSO van kindcentrum de Appelgaard.
De zes weken zomervakantie zijn weer voorbij gevlogen. Dit jaar hebben we er, door de crisis,
een iets andere invulling aangegeven maar daardoor niet minder leuk.
We maken vooraf aan de vakantie een activiteitenplanning met verschillende uitstapjes,
thema’s en workshops.
Wat hebben we zoal gedaan?
Tijdens het thema “Frankrijk” hebben we op het veldje bij de speeltuin een camping gebouwd zodat de kinderen
zich als een god in Frankrijk waanden😊 Natuurlijk kon Jeu de Boules niet ontbreken en werd er van
Marshmallows en spaghetti de Eiffeltoren gebouwd.
We hebben natuurlijk ook een bezoekje gebracht aan KEES en de ijsjes smaakte overheerlijk.
De kinderen hebben zelf een spel gemaakt; “Levend wie ben ik”, oftewel raden welk kind van de BSO je op je
hoofdband geplakt had.
Ook zijn we naar de beekweide gewandeld.
Wist je trouwens, dat de kinderen van de BSO ontzettend goed kunnen dansen. Buiten op het plein hebben ze
van een dansworkshop genoten.
De tuinslang was deze zomer onze beste vriend en niet alleen om de plantjes water te geven. Wat was het
warm, maar ook heerlijk om lekker verkoeling te zoeken in het water.
Traditiegetrouw sloten we de vakantie altijd af met een BBQ! Onze BBQ specialist Jurrien heeft weer zijn beste
beentje voortgezet.
Groetjes van de BSO.

Nieuws van buiten
Klantadviseur Jeugd van het CMD
Opvoeden is vaak leuk en vanzelfsprekend, maar kan ook een hele klus zijn.
Soms hebt u daar misschien hulp of praktische tips bij nodig of iemand die even met u meedenkt.
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) zijn er voor kleine
en grote vragen van ouders en jongeren over opgroeien en opvoeden.
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en scheiding of
pesten enzovoort.
De klantadviseur Jeugd gaat samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing. U krijgt in een gesprek
gerichte tips waarmee u zelf verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Dan maakt zij samen met u
een plan van aanpak.
Daarbij bekijken we samen wat u zelf als ouder kunt, eventueel met hulp van school of familie, buren of
vrienden. Als dat niet voldoende is, bekijkt de klantadviseur in overleg met u welke hulp ingezet moet worden.
Voor dit gesprek komen wij bij u thuis langs, maar dit gesprek kan uiteraard, indien gewenst, ook op school
plaatsvinden.

CMD Jeugd
Het CMD Jeugd van de gemeente Geldrop-Mierlo is één van de plaatsen waar ouders, jongeren en professionals
terecht kunnen met kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en ondersteuning voor kind en gezin.
Van maandag tot en met donderdag van 09.00- 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
is het team Jeugd bereikbaar via telefoonnummer 14040 of 040 289 38 99.
U kunt ook mailen naar cmdtoegang@geldrop-mierlo.nl.
Inloopspreekuur
Voor ‘t Klokhuis ben ik de contactpersoon vanuit het CMD. Elke eerste donderdag van de maand ben ik
aanwezig van 8.15 uur tot 9.15 uur. De inloopspreekuren staan vermeld in de schoolkalender.
Tijdens het inloopspreekuur kunt u vrijblijvend bij mij binnenlopen met een vraag. Ik zit in de ruimte naast de
ruimte van de directrice Wilma.

Kunstkwartier
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Janneke van Gerwen

Functie
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’t Klokhuis
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06 – 34166755
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j.van.gerwen@geldrop-mierlo.nl

Aanwezig op
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