26 november 2021 - nummer 3

Agenda
Maandag 29 november

Start blok 3 DVS: “We hebben oor voor elkaar”
Oudergesprekken “Zien”
Sinterklaas op school
School begint om 9.00 uur!!!
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
MR-vergadering: 20.00 uur
Kerstviering
Het volgende Pitje

Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
Woensdag 8 december
Dinsdag 14 december
Vrijdag 24 december

Jarigen
Van 26 november t/m 24 december
28 november Floris(groep 5/6a)
1 december
Elin (groep 1/2b)
4 december
Wess (groep 1/2b)
4 december
Basee (groep 8)
5 december
Mike (groep 3/4b)
8 december
Dura (groep 1/2a)
8 december
Sura (groep 3/4a)

9 december
13 december
17 december
19 december
23 december
24 december

Ivy (groep 1/2b)
Joy (groep 8)
Stan (groep 5/6b)
Sam (groep 7)
Davy (groep 8)
Luc (groep 3/4b)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode zijn Ryan, Dani en Lorenzo 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
Zwangerschapsverlof
Vandaag heeft juf Kirsten D. voorlopig haar laatste werkdag. Zij gaat nu genieten van
haar zwangerschapsverlof.
We zien juf Kirsten in april weer terug op school. Haar zwangerschapsverlof wordt tot
13 december ingevuld door juf Isabel en vanaf 13 december door juf Tanja.
We wensen juf Kirsten een fijne verloftijd.

Maatregelen en quarantaineregels
Zoals we u al hebben laten weten, gelden er momenteel strengere regels binnen alle scholen van de Eenbes. We
begrijpen heel goed dat dit voor kinderen heel vervelend is en soms ook behoorlijke impact kan hebben, zeker als
kinderen getest moeten worden of in quarantaine moeten vanwege besmettingen in de klas of in de thuissituatie.
Ook voor ons, als team, is het lastig en raakt het ons als we u moeten laten weten dat er weer minder mogelijk is.
We vinden het dan ook ontzettend fijn dat we regelmatig begripvolle reacties krijgen, dat doet ons goed. We zijn
ook blij dat veel ouders de keus maken hun kind te laten testen, zo houden we het best een vinger aan de pols.
In de meegezonden bijlage vindt u een nieuwsbrief van de GGD, met daarin de nieuwe quarantainerichtlijnen
voor immune huisgenoten. Voor niet-immune huisgenoten blijven de richtlijnen hetzelfde.
We krijgen veel vragen van ouders over quarantaine en isolatie en proberen deze vragen te beantwoorden. Bij
twijfel nemen we contact op met de GGD. Ook u kunt met uw vragen bij de GGD terecht, zodat we samen zo goed
mogelijk geïnformeerd zijn. Het telefoonnummer is 088-0031595.
We vertrouwen erop dat u zich ervoor verantwoordelijk voelt de school zo veilig mogelijk te houden voor uw kind,
voor klasgenootjes en voor onze teamleden. Dat proberen wij als school ook. Zo hopen we er samen voor te
kunnen zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk door kan gaan.

Geen vervanging en communicatie
Zoals u ook in de brief van de Eenbes heeft kunnen lezen, leidt de combinatie van corona en het lerarentekort tot
grote problemen wanneer er een leerkracht ziek is of bijvoorbeeld getest moet worden.
Wanneer er geen vervanging zou zijn voor een groep en uw kind dus thuis moet blijven, dan ontvangt u gelijktijdig
een pushbericht en e-mailbericht. Op dit moment is er sprake van een calamiteit en zal er dus ook niemand
beschikbaar zijn om uw kind die dag thuisonderwijs te geven.
Wanneer een groep in quarantaine moet, zal de leerkracht uiteraard wel online thuisonderwijs verzorgen behalve
als de leerkracht zelf positief getest zou zijn en ziek is.

Kerst
Op onze kalender staat de kerstviering gepland op donderdagavond 23 december. We hebben met alle nu
geldende regels besloten om deze naar de vrijdagochtend te verzetten. In de bijlage vinden jullie de uitnodiging
hiervoor.
Dat betekent dat donderdag 23 december de gewone schooltijden van 8.30-14.30 uur gelden.
De programma vindt u hieronder maar in de bijlage is de mooie, officiële uitnodiging toegevoegd.
Kerstviering
Ook dit jaar zullen we ons nog een keer moeten aanpassen aan de huidige
maatregelen, maar dat betekent niet dat we de kinderen deze gezamenlijke
afsluiting van de feestmaand aan hun (feest-)neuzen voorbij laten gaan!
In plaats van donderdagavond 23 december zal de kerstviering plaatsvinden op
vrijdagochtend 24 december in de vorm van een kerstontbijt.
Dit gebeurt tijdens de reguliere schooltijd met de eigen klas ín de eigen klas.

We willen vragen om ieder kind ± 5 hapjes (zoet/hartig) te laten maken of mee te geven,
zodat we dit met de kinderen in de klas kunnen delen. Drinken wordt verzorgd op school.
Mocht je het niet prettig vinden als jouw kind ‘gedeeld eten’ eet in deze tijd, geef dan gerust
een eigen ontbijtje mee.
Om deze ochtend gezellig in én aan te kleden, hebben we het volgende nodig:
➢ Vóór maandag 13 december een glazen potje, waar in aanloop naar Kerst een waxinelichtjeshouder van
wordt geknutseld voor sfeervolle verlichting tijdens het ontbijtje
Vrijdag 24 december
➢ Het zou leuk zijn als de kinderen feestelijk gekleed naar school komen
➢ Graag een bordje, beker en bestek voorzien van naam meegeven
➢ Ook mogen zij een gezelschapsspel meenemen zonder stekker of batterij
➢ En vergeet niet de ± 5 hapjes (zoet/hartig) per kind 😉

Vanuit de OV

Nieuws van buiten
Weggeefkast
Wist u dat:
Aan de Maarten Trompstraat 38 in Geldrop een weggeefkast staat.
In deze kast vind je allerlei spullen.
Denk aan:
o
o
o
o
o
o
o
o

houdbaar eten
verzorgingsproducten (shampoo, gel.)
kleine speelgoedjes voor de kinderen
een puzzelboekje
een magazine
schoolspullen
schoenen
kleding

Het concept is als volgt:
Staat er iets bij wat je goed kan gebruiken, dan mag je het gratis meenemen.
De kast zelf graag laten staan 😉
Heb je zelf spullen over (die in de kast passen), waarvan je denkt dat daar wellicht een ander blij mee is. Leg het
in de kast.
Alleen zo blijft dit concept bestaan 😊.
Plaats geen spullen naast of op de kast.
Plaats geen etenswaren die over datum zijn. Ook het verzoek om alleen schone en geen kapotte spullen erin te
leggen.
Is de kast vol, kom dan een andere keer terug aub om te kijken of er ruimte is.
Houd de kast opgeruimd aub.
Tevens is dit ook een uitgiftepunt voor menstruatieproducten.
Helaas bestaat er ook menstruatie armoede. 1 op de 10 vrouwen heeft soms geen geld voor maandverband.
Hier kan je dus ook menstruatie producten vinden.
Kom gerust een kijkje nemen.
Volg Weggeefkast Geldrop op fb om op de hoogte te blijven.
Stuur me een PB als je vragen hebt.
Groetjes Wendy (uitvinder van de weggeefkast)

