27 maart 2020 nummer 8

Agenda
Maandag 30 maart
Donderdag 1 april
Woensdag 8 april
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Dinsdag 14 april
Vrijdag 17 april
Vrijdag 24 april

Online studiedag”
Online MR-vergadering; 20.00 uurelkaar
inloopspreekuur CMD; 11.30-12.30 uur*
Studiedag: alle leerlingen vrij! *
2e paasdag
4e bijeenkomst Kinderraad *
talententijd groep 2/3, 5 en 7 *
afscheid Juf Marion *
Het volgende Pitje

* onder voorbehoud

Jarigen
Van 27 maart t/m 24 april
27 maart
4 april
5 april
10 april

Darina (groep 1/2a)
Merle (groep 3)
Koen (groep 7/8)
Sem (groep 3)

16 april
17 april
20 april
20 april

Pip (groep 2/3)
Matz (groep 1/2b)
Lyna (groep 2/3)
Robin (groep 6)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Na de carnavalsvakantie zijn de volgende leerlingen op ’t Klokhuis “gestart”:
•
•

Hidde in groep 1/2a
Tijmen en Max in groep 1/2b

We heten hen van harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Nieuws
Wat een rare weken hebben we achter de rug. We hebben ervoor gekozen om toch een Pitje te maken zodat u
op de hoogte blijft van wat er speelt op school.
De leerkrachten zijn afgelopen weken hard aan het werk geweest om voor onze leerlingen thuisonderwijs aan te
kunnen bieden. Ook de kinderen die op school zijn, moeten opgevangen worden door de leerkrachten. Trots op
dit topteam.
Ook u als ouder willen we bedanken voor wat u met uw kind doet. We weten dat het niet gemakkelijk is maar
dat u uw best doet. Vergeet ondertussen niet om ondanks alles, ook te genieten van de mooie momenten met
uw kind.

Leren met Passie

We hebben waardering voor ouders in vitale beroepen die hun uiterste best doen om onze samenleving
draaiende te houden.
Afgelopen maandag zijn de maatregelen aangescherpt waardoor ook de regels op school aangepast zijn. Zo
hebben we voor de opvang per 4 leerlingen 1 leerkracht.
We proberen de kinderen 1 ½ meter uit elkaar te houden. Dit valt niet mee. Ook voor de leerkracht is dit erg
lastig.
We willen dan ook extra benadrukken om alleen gebruik te maken van de opvang op school als het echt niet
anders geregeld kan worden. Zo kunnen we ook voor de veiligheid van leerkrachten zorgen.
Een aantal andere aanpassingen zijn:
• We nemen de schooltelefoon niet meer op. U kunt een boodschap inspreken of een mail sturen naar de
leerkracht van uw kind
• De jufmobiel is bij een leerkracht thuis en wordt dagelijks tussen 9.00-14.00 uur opgenomen. Voor
andere dringende zaken kunt u altijd de leerkracht een mail sturen of een berichtje via “teams”
• Mocht uw kind in een uiterst geval toch opvang nodig hebben en u aan de ‘eisen’ voldoen, dan
verwachten wij dat u dit minstens een dag van te voren laat weten. Leerlingen die niet op de lijst staan
vangen we NIET op
• We willen zo min mogelijk kinderen en ouders in de school. Moet je iets op komen halen, laat het dan
van tevoren even per mail weten
Komende dinsdag zal duidelijk worden of de scholen na 6 april weer open zullen gaan. Uiteraard wordt u op de
hoogte gehouden wat dit betekent mocht het langer duren.

Team ’t Klokhuis

Studiemiddag 30 maart
De studiemiddag van komende maandagmiddag gaat niet door. In ieder geval niet met het team op school. Net
zoals alle leerlingen thuis veel digitaal bezig zijn, hebben wij een digitale studiemiddag. Het onderwerp van deze
studiemiddag is ‘het schooljaar 2020-2021’. Wat willen we met ons onderwijs op ’t Klokhuis?
Zoals al eerder vermeld heeft Eenbes een nieuw koersplan. Dit koersplan is leidend voor ons als school. U heeft
hiervoor woensdag een mail ontvangen waarin gevraagd wordt om uw input want we vinden het ook belangrijk
dat u hier mee vorm aan kunt geven. Het zijn per slot van rekening uw kinderen waarvoor we het doen.
Alvast bedankt voor het invullen.

De studiedag van vrijdag 10 april is uiteraard onder voorbehoud. Voor het team is dit een vervolg op de
studiemiddag van 30 maart. Mochten de scholen nog gesloten zijn, vindt de studiedag achter de schermen
plaats.

Koningsspelen
Helaas hebben wij als werkgroep Koningsspelen een besluit moeten nemen
wat niet leuk is. Helaas gaan dit schooljaar de Koningsspelen niet door. Dit
heeft meerdere redenen.
De landelijke Koningsspelen zijn sowieso afgeblazen. We hebben nog
bekeken of de Koningsspelen/sportdag verplaatsen een optie is. Maar op dit
moment is er nog zoveel onzeker en als we weer naar school mogen hebben we zoveel belangrijke dingen te
doen. De Koningsspelen organiseren en ook uitvoeren nemen dan teveel kostbare tijd in.
Wij hopen op ieders begrip en hopelijk kunnen we volgend jaar weer een mooie dag organiseren met de
Koningsspelen.

Leuk nieuws
In deze bizarre tijd hebben we ook leuk nieuws gekregen. Juf Ellen is op
11 maart bevallen van hun zoontje “Floris”. We wensen haar, Stephane ,
Thijs en Lars heel veel geluk en een mooie toekomst met z’n vijven!

Juf Marion
Vrijdag 24 april is de laatste werkdag van juf Marion. Zij gaat dan van haar
welverdiende pensioen genieten. Met enthousiasme en inzet heeft ze de afgelopen
jaren lesgegeven aan de kinderen van de onderbouw van 't Klokhuis. Samen met de
kinderen en collega's nemen we op 24 april op gepaste wijze afscheid van de
juf. We bedanken juf Marion voor het harde werken op school en wensen haar alle
goeds toe voor de tijd die komen gaat.

Thematisch werken
Op het moment dat we de school helaas moesten sluiten, waren wij bezig met het schoolbrede thema ‘het
lichaam’.
Omdat we nu langere tijd dicht zijn en ook nog niet weten wanneer we als school weer open mogen, zijn wij
met de werkgroep Thematisch werken in overleg gegaan.
Wij hebben daarbij het volgende besloten.
Zodra school weer open gaat gaan wij het huidige thema (lichaam) af maken. We hebben daar tenslotte al veel
tijd en energie in gestoken en het zou zonde zijn als we dit dan weggooien.
Tijd voor nog 2 thema’s, zoals gepland, is er dan waarschijnlijk niet meer.
Daarom hebben wij de laatste 2 thema’s ‘Planten en dieren’ en ‘Natuurverschijnselen’ samengevoegd onder de
noemer ‘Natuur’. Zo kunnen wij kijken naar wat wij geschikt vinden om dan aan te bieden van deze beide
thema’s die nog aan bod zouden komen.

Nieuws van buiten
Nieuwsbrief Jeugd en Gezin – Maart en April
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
Informatie over omgaan met gevolgen coronavirus
De huidige thuisblijfsituatie door de maatregelen tegen het coronavirus zorgt voor vragen bij veel ouders en
jongeren. Hoe ga je hier als ouder mee om? Er zijn verschillende websites die hier betrouwbare informatie over
geven.
Op de website van Opvoeden.nl staat algemene informatie met verschillende links naar andere websites. Onder
andere over hygiëneregels, thuisonderwijs en mediaopvoeding.
Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) kan je informatie vinden over het omgaan met de
‘nieuwe’ thuissituatie en wat je kunt doen als de spanningen oplopen.
Met tips hoop het NJI een eerste richting te geven. In de loop van deze weken zullen de tips aangevuld worden
met concrete voorbeelden, om ouders en professionals verder te helpen.
Ook voor jongeren is er informatie te vinden op de website van het NJI. Jongeren kunnen hier lezen over vragen
en antwoorden, het interview met de minister-president van het Jeugdjournaal terugkijken, tips lezen over hoe
ze om kunnen gaan met deze situatie.
LEVgroep
Vanwege het coronavirus heeft ook de LEVgroep haar werkzaamheden aangepast. Hoewel de locaties dicht zijn
en de spreekuren, bijeenkomsten en activiteiten niet doorgaan, zijn ze aan het werk en bereikbaar. Kijk hier
waar je je vragen kan stellen, hoe de LEV groep je kan helpen en wat jij voor een ander kan betekenen.
https://www.levgeldrop-mierlo.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen
Gratis online training voor alle gescheiden ouders
Waarschijnlijk kun je als gescheiden ouder de komende weken best wat tips en adviezen gebruiken. Veel ouders
zijn meer dan ooit op hun mede-ouder aangewezen, er moet intensiever dan anders worden samengewerkt
tussen gescheiden ouders. Kinderen zijn in ieder geval de komende 3 weken hele dagen thuis. Deze situatie
vraagt veel van onze flexibiliteit. Om jou als ouder te ondersteunen in deze tijd biedt Villa Pinedo de training
‘Voor alle gescheiden ouders’ tot 6 april kosteloos aan. Via deze link is de training te volgen:
https://training.villapinedo.nl/
Tips voor kinderen met autisme
Op de website van ‘Geef me de 5’ staan tips gericht op ouders van kinderen met autisme. Ook als je kind geen
autisme heeft, vind je er vast nuttige informatie. Denk aan afspraken en een dagplanning maken en uitleg geven
over het coronavirus. Je vind er ook filmpjes en handige downloads om je uitleg te ondersteunen.
Thuis gymmen
Nu de kinderen thuis zijn van school, hebben ze ook tijd nodig om hun energie kwijt te kunnen. Via deze link
vind je verschillende leuke suggesties voor bewegingsspelletjes in en om het huis.

Droomkaartjes
Droomkaartjes om over na te denken, om over te kletsen en om over te dagdromen. Met 12 nieuwe kaartjes en
een lege versie om zelf in te vullen. Droomkaartjes zijn kaartjes met vragen. De kaartjes zijn op heel veel
verschillende manieren te gebruiken. Op deze website zijn de kaartjes gratis te downloaden.
Bereikbaarheid CMD Jeugd
Ook wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat houdt in dat wij onze afspraken in principe telefonisch voeren.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 -16.00 uur en op
vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. Via mail zijn wij bereikbaar op cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.
Agenda
➢ 8 april
Geldrop.

ouderavond voor kinderen met autisme (onder voorbehoud), bibliotheek

Op dit moment zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus moeilijk te voorspellen. Check op de website
of vraag na of een bijeenkomst doorgaat en of het verantwoord is om hierheen te gaan.
Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief?
Laat het ons dan weten via cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

