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Agenda
Vrijdag 9 maart

Uitnodigingen oudergesprekken mee naar huis
Start de Typetuin
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Open dag; 9.00-12.00 uur
Peuter-doe ochtend; 10.30-12.30 uur
Oudergesprekken groep 3
Het volgende Pitje

Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart

Vrijdag 16 maart

Jarigen van 2 t/m 16 maart 2018
2 maart
2 maart
3 maart
7 maart
8 maart

Zoey (groep 3)
Sem (groep 1/2a)
Mike (groep 3)
Áedán (groep 3)
Lars (groep 1/2b)

12 maart
15 maart
15 maart
16 maart
16 maart

Nando (groep 5)
Stephanie (groep 7)
Wesley (groep 7)
Tijn (groep 3/4)
Lara (groep 4)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!

Welkom
Na de vakantie zijn de volgende kinderen op 't Klokhuis gestart:
Job Vliegen in de instroomgroep, Junior Canters in groep 1/2b en Bente Canters
in groep 4.
We heten hen en hun familie van harte welkom en wensen hen een fijne,
plezierige en leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Gezocht
Vanwege ziekte van onze conciërge Peter zijn wij op zoek naar iemand die tijdelijk enkele taken van
hem kan overnemen. Dit uiteraard tegen een vrijwilligersvergoeding.
Wie wil ons helpen?
Loop even binnen of stuur een berichtje naar wilma.vos@eenbes.nl

Rapportgesprekken
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis
gekregen.
Aansluitend is er diezelfde avond een kijkavond geweest voor alle kinderen en ouders van groep 1 t/m 8. U
heeft hier o.a. vragen kunnen stellen over het rapport en in kunnen schrijven voor de ouderavond. Dit kan nog
steeds. De intekenlijsten blijven tot en met maandag liggen. Als u niets ingevuld heeft maar de leerkracht u
graag wil spreken, krijgt u uiterlijk vrijdag 9 maart een uitnodiging.
De rapportgesprekken zijn op maandag 12 en dinsdag 13 maart. Voor de ouders van groep 3 is een
uitzondering gemaakt. Zij hebben op dinsdag en woensdag de mogelijkheid om met de leerkracht in gesprek te
gaan. Ook dit jaar hebben we vanaf groep 5 gesprekken met ouders én kinderen. U maakt hiervoor zelf de
keuze. Het is een mogelijkheid géén moet.

Carnaval
Tijdens carnaval zijn er veel foto's gemaakt. Deze zijn op de website van 't Klokhuis te bewonderen. Ben en
Pearl de Ruijter hebben ook een groot aantal foto's van de carnavalsviering bewerkt. Dank je wel hiervoor!
De
bewerkte
foto's
zouden
eventueel
besteld
kunnen
worden
via
de
volgende
website: www.pproducts.nl/projecten Het benodigde wachtwoord is hetzelfde als u gebruikt om de foto's op
de website van 't Klokhuis te bekijken.

Open dag
Op woensdag 14 maart is er een open dag op ‘t Klokhuis. Nieuwe ouders zijn
dan samen met hun kind(eren) van harte welkom om tussen 9.00-12.00 uur
een kijkje te komen nemen in onze school. De leerlingen van groep 8 zorgen
voor een rondleiding door de school en u krijgt allerlei informatie.
Dus wordt uw kind komend schooljaar 4 jaar: “Loop gezellig even binnen!”
Op deze ochtend wordt ook de peuter-doe ochtend met de Grabbelton georganiseerd. Leuk en handig om dit
te combineren met de open dag. Hieronder kunt u zien hoe u zich hiervoor op kunt geven.

Peuter-doe ochtend
Graag nodigen wij u, samen met uw peuter, uit voor een gezellige doeochtend die kinderopvang de Grabbelton samen met basisschool ’t Klokhuis
organiseert .
Deze ochtend is bedoeld voor 3-jarige peuters van de Grabbelton en 3-jarige
peuters die staan ingeschreven bij ‘t Klokhuis.
De kinderen van de “Boomgaard”(peuterspeelzaal) komen deze ochtend,
samen met hun leidster, ook op bezoek.
De peuterochtend vindt plaats op locatie ’t Klokhuis, Hazelaar 47 in Geldrop.
Tijd: 10.30 -12.30 uur.

Het thema van deze ochtend is: BEWEEGKRIEBELS
Het doel van deze ochtend:
 Kinderen en ouders ontmoeten elkaar in informele sfeer.
 Kinderen en ouders maken kennis met de basisschool
 Gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en een kijkje te nemen in de klas.
Kinderen die op deze ochtend gebruik maken van onze opvang kunnen uiteraard, mits er een van de ouders bij
aanwezig is, ook deelnemen aan deze ochtend.
Wij hopen veel ouders met hun kinderen tijdens deze ochtend te ontmoeten!
De inschrijving, voor deze ochtend verloopt via de Grabbelton.
Inschrijven via activiteiten@degrabbelton.nl
Naam: _________________
o
o
o
o

Groep (Grabbelton):

Komt samen met een ouder naar de peuter doe ochtend.
Mijn kind maakt gebruik van kinderopvang bij de Grabbelton
Mijn kind komt op woensdag naar de opvang
Mijn kind staat ingeschreven bij ‘t Klokhuis.

Met vriendelijke groet, Annemarie Smits, Workshop coördinator.
De Grabbelton

Fietsenstalling
Sinds enige tijd hebben wij een fietsenstalling op het schoolplein staan. Deze is bedoeld voor de fietsen van de
leerkrachten en de medewerkers van de Grabbelton. We merken dat ook leerlingen hun fiets erin zetten. We
hebben dit al met ze besproken. Wilt u dit thuis ook nog even met uw kind bespreken.

Kinderraad
Op 20 februari is de bijeenkomst
geweest van de kinderraad. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we o.a. de ideeën
uit de groepen bekeken en het
tevredenheidsonderzoek besproken.
Chloë en Sofie hebben hiervan weer een verslagje gemaakt.
“Vol goede moed”
Ideeën uit de groepen:
 3/4: wil graag een schommel (dit wordt ook in de andere groepen veel genoemd)
 6: hogere en meerdere koprolstangen en 1x per maand de ballen van het dak
 7: luchtverfrissers op de wc
 8: schoolplein: meer plekken om te verstoppen en goaltjes op de muur

Eetbare tuin: eventueel hoge bakken zodat anderen er niet zo goed bij kunnen (vandalisme)
Crea: specialisten, buiten les & bijv. grafitieles
Tevredenheidsonderzoek rapportcijfer: 8,4!!
Ook hebben we van de Jumbo punten onderstaande spulletjes uitgezocht.

Nieuws uit groep 8
Een aantal leerlingen van groep 8 heeft een youtube kanaal genaamd "vanalles en nogwat".
Vanwege het leuke initiatief mogen ze eenmalig het nieuwsblad gebruiken om abonnees te werven.

Nieuws van buiten
Sjors Sportief & Sjors Creatief!
‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ is alweer een tijd actief. Het wordt elk jaar
populairder en heeft dit jaar al bijna 1100 deelnemers!
Ga snel naar de website en kijk welke sport je leuk vindt om een keertje te
proberen. Jullie mogen je het gehele schooljaar en voor net zoveel activiteiten
inschrijven als jullie willen. De activiteiten zijn terug te vinden op de website
www.sjorssportief.nl waarop misschien wel nieuwe activiteiten en meer
informatie staat.
Met vragen kunnen je ouders terecht of bij de buurtsportcoaches van Stichting LEV groep via
sportenbewegen@levgroep.nl.
Veel plezier!
Team buurtsportcoaches

Nieuwsbrief Jeugd en Gezin - Maart 2018
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
Jonge mantelzorgers
In december 2017 heeft het eerste uitstapje plaatsgevonden voor jonge mantelzorgers uit Geldrop – Mierlo.
Het uitstapje naar de Winter Efteling stond in het teken van kennismaking en natuurlijk ook als blijk van
waardering. Het was een gezellige en geslaagde dag!
Inmiddels hebben al veel jonge mantelzorgers zich gemeld bij de gemeente. Zij ontvangen allen een
waarderingspakket. Het pakket is ontworpen als blijk van waardering voor alles wat de jonge mantelzorgers
doen voor gezin / familie en de maatschappij.

Ken jij een jonge mantelzorger en is deze nog niet bekend bij het CMD Jeugd? Of wil je meer informatie over
wat het CMD Jeugd kan betekenen voor jonge mantelzorgers? Meld je dan aan via mantelzorg@geldropmierlo.nl of neem contact op met Yvon Huibers via telefoonnummer (06) 250 190 98.
Week van het geld
De Week van het geld 2017 vindt plaats van 12 tot en met 16 maart. Het doel van deze themaweek is om
kinderen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Lees meer over wat je zelf als ouder samen met je kind
kunt doen op www.weekvanhetgeld.nl.
Trainingen LEVgroep
Is je kind onzeker en zou het weerbaarder mogen worden? Wat doe je als je kind niet luistert? Wat als je puber
zo faalangstig is dat zijn schoolprestaties eronder lijden? De LEVgroep organiseert regelmatig trainingen en
cursussen voor kinderen, jongeren en volwassen. Binnenkort starten er weer verschillende trainingen op het
gebied van weerbaarheid, positief opvoeden en omgaan met faalangst. Voor meer informatie over het aanbod
én aanmelden kun je kijken op www.lerenmetlev.nl.
Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels, van 19 tot en met 23 maart, is een nationale projectweek waarin deelnemende
basisscholen aandacht besteden aan relationele en seksuele vorming. Het project heeft als doel om kinderen te
ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren daarbij verantwoorde keuzes te maken. Ook jij als
ouder kunt thuis aandacht besteden aan de relationele en seksuele ontwikkeling van je kind. Want hoe
bespreek jij dit onderwerp met je kind? En wanneer begin je hiermee? Lees meer hierover op
www.weekvandelentekriebels.nl.
Agenda
17 maart Open dag St. Anna ziekenhuis
Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via cmdjeugd@geldropmierlo.nl.

