30 oktober 2020 - nummer 3

Agenda
Maandag 2 november
Woensdag 4 november
Maandag 9 november
Vrijdag 13 november
Maandag 16 november
Donderdag 26 november
Vrijdag 27 november

Start thema Reizen, feesten en geloven
Studiedag; alle leerlingen vrij
OV-vergadering; 20.00 uur via Teams
Talentontwikkeling (gaat niet door)
Start blok 3 DVS: We hebben oog voor elkaar
Oudergesprekken via Teams
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 31 oktober t/m 27 november
2 november
2 november
6 november
6 november
6 november
6 november
6 november
7 november
11 november

Fenna (groep 4/5a)
Maya (groep 6/7a)
Kyano (groep 7/8)
Finn (groep 0/1b)
Thomas (groep 0/1b)
Vince (groep 2/3b)
Hamza (groep 2/3b)
Gwen (groep 6/7b)
Lynn (groep 2/3a)

17 november
18 november
18 november
21 november
23 november
24 november
25 november
25 november
26 november

Dyame (groep 0/1b)
Bartek (groep 2/3a)
Fenne (groep 4/5b)
Zoë (groep 2/3a)
Leni (groep 6/7b)
Aurelia (groep 2/3b)
Davian (groep 2/3a)
Narel (groep 6/7a)
Lyz (groep 6/7a)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
De volgende kinderen zijn in de afgelopen weken bij ons op school gestart:
Groep 0/1a: Simarjit
Groep 0/1b: Niek en Jace
Groep 2/3a: Jay
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom en wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Corona maatregelen
De maatregelen zoals we eerder gecommuniceerd hebben blijven nog steeds gelden. Ouders zijn alleen welkom
op afspraak. Ouders of anderen die een afspraak hebben op onze school dragen een mondkapje wanneer zij door
de gangen lopen. Tijdens een gesprek is een mondkapje niet verplicht.

Positieve testuitslagen
Binnen ons gebouw is sprake van een positieve testuitslag geweest, gelukkig tot op heden niet binnen ons team.
Wanneer dit wel mocht gebeuren, informeren we afhankelijk van de situatie alle ouders of de desbetreffende
groep(en) en hoort u wat de consequenties zijn voor het onderwijs en waar u eventueel op moet letten bij uw
kind.
Momenteel krijgen we soms berichten van positieve testen in de thuissituatie. Als er binnen een gezin sprake is
van coronabesmetting horen wij dat uiteraard zo snel mogelijk. Kinderen blijven dan thuis in quarantaine en
hebben recht op thuisonderwijs. Andere ouders krijgen geen specifieke melding van school in dit geval, dit doen
wij om privacy technische redenen niet. Wel vragen wij aan de betreffende ouders om zelf alle contacten als
kennissen, vriendjes enz. in te lichten over de coronabesmetting, zodat u als ouders alert kunt zijn op mogelijke
signalen.

Activiteiten de komende periode
Helaas heeft het Coronavirus ook nog steeds invloed op ons onderwijs en de activiteiten die we gepland hebben.
Hieronder leest u wat dit voor verschillende activiteiten betekent.

Talentontwikkeling
Vanwege de coronamaatregelen zal de geplande talentontwikkeling van vrijdag 13 november helaas niet
doorgaan.
Het is niet mogelijk om voldoende workshopplekken buitenschools te regelen, ook mogen hiervoor geen externen
in de school komen.
Wel gaat de leerkracht van uw kind mogelijk iets leuks/creatiefs/sportiefs met de klas doen op of rond deze dag.
Voor de andere keren waarop talententijd staat gepland, vrijdag 26 maart en vrijdag 18 juni, kunnen wij nog geen
uitspraken doen. Wij zullen tijdig een weloverwogen beslissing maken. Laten we hopen dat deze twee momenten
door kunnen gaan.
Werkgroep Talentontwikkeling

Sinterklaas
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint. Want hij komt er (hopelijk) dit jaar ook weer aan.
Nog maar een paar weekjes en dan komt de goede man weer in het land! Ondanks dat er
al veel aan deze tijd verandert, willen wij dit wel graag vieren met de kinderen op 3
december. Al is het wel iets kleiner.
Voor groep 6 t/m 8 geldt dat ze surprises gaan doen. Hiervoor worden in de week van 16 november lootjes
getrokken. Het is de bedoeling dat uw kind hiervoor iets maakt. U mag als ouder wel helpen. Deze worden dan op
3 december samen op school onthult en uitgepakt. Voor deze groepen komt er nog meer informatie.
De groep 1 t/m 5 zullen een momentje bij de Sint krijgen. Hier kunnen ze een voorstelling doen, zullen we gezellig
samen zingen en dansen voordat we weer naar de klas toegaan. Er zal dit jaar helaas geen grote opening zijn voor
de school. Dit is allemaal onder voorbehoud.
Op dinsdag 24 november mogen alle kinderen op school hun schoen zetten. Hiervoor hoeft u geen extra schoenen
mee te nemen. Alle kinderen hebben deze dag hun gymschoenen bij en hiervan zal er eentje op school blijven.
Met een beetje geluk zit er de volgende dag zelfs iets in.

Wel willen we graag de ouders die elk jaar opnieuw voor ons klaarstaan tijdens Sinterklaas enorm bedanken.
Aangezien dit jaar een aantal dingen anders geregeld wordt, is er tijdens de viering dit jaar geen ouderhulp nodig.
We waarderen jullie enorm en hopelijk kunnen we er volgend schooljaar weer met zijn allen een super gezellig
feest van maken!

Kerst
Vanwege de coronamaatregelen zal de kerstviering dit jaar anders zijn dan gepland. Wij zullen
dit jaar helaas geen avondviering hebben.
Wel gaan wij natuurlijk een leuk programma voor overdag verzorgen.
Uw kind gaat dus donderdag 17 december en vrijdag 18 december op de normale tijden naar school en de
avondviering van donderdag 17 december komt dus te vervallen.
Indien nodig hoort u t.z.t. meer van ons rondom de kerstviering.
Werkgroep Kerst

ICT opruiming
Welke thuiswerkende ouder kan een gratis toetsenbord en/of beeldscherm
gebruiken? Stuur dan even een mail naar ellen.vandenwildenberg@eenbes.nl

Ventilatie
Wij hebben laten onderzoeken hoe het staat met de
ventilatie en luchtkwaliteit op school. Naar aanleiding
van de uitkomsten van dit onderzoek is er onderhoud
gepleegd aan ons ventilatiesysteem, omdat de ventilatie
op verschillende plekken in de school niet voldoende
voldeed. Afgelopen week is ons ventilatiesysteem ook
nog opnieuw ingeregeld, zodat het binnen de school en
in de lokalen goed in balans is.
Daarnaast houden we rekening met de extra richtlijnen
voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen
leerlingen in de ruimte aanwezig zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.

Zien
Op donderdag 26 en maandag 30 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 gaan i.v.m. het coronavirus via Teams.
- Ga naar teams.micorsoft.com of gebruik de Teams app.
- Gebruik de inlognaam en het wachtwoord van uw zoon of dochter. Dit is niet gewijzigd sinds het
thuisonderwijs van vorig schooljaar.
Heeft u deze nog niet of niet meer? Neem dan even zelf contact op met de leerkracht van uw zoon/dochter.

Let op! We willen u vragen in te loggen met de gegevens van uw oudste kind. Op die manier hoeft u niet van
account te wisselen tussen de gesprekken door. Alle leerkrachten zullen u bellen op het account van uw oudste
zoon of dochter.
Bent u niet in de gelegenheid via teams te bellen? Dan houden we het gesprek telefonisch. Neem daarvoor even
contact op met de leerkracht.
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 9 november inschrijven. Woensdag 11 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.
Tijdsblokken
Tijdens onze gesprekken in september hebben we met tijdsblokken gewerkt. Omdat dit goed is bevallen, hebben
we hier nu ook voor gekozen. We hebben op beide dagen blokken van een uur gemaakt. U schrijft zich voor een
bepaald uur in. Per uur zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar.
De leerkracht belt u binnen dat uur.
Omdat wij ook niet weten hoe het gaat lopen met de gesprekken, kunnen we dus ook niet precies zeggen hoe
laat we u bellen. We vinden het fijn als u op tijd inlogt.
U hoeft niet met de leerkracht te bellen, de leerkracht belt u.
Kort samengevat:
Schrijf u in voor de oudergesprekken vanaf maandag 9 november tot woensdag 11 november (voornaam en
geboortedatum)
U kunt gebeld worden in het tijdsblok van een uur.
Log op tijd in met het account van uw oudste zoon of dochter.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de leerkracht!

Ouderhulp
Een aantal ouders heeft zich al aangemeld om te helpen bij allerlei activiteiten op ‘t Klokhuis, daar zijn we heel
blij mee. Toch hopen en verwachten we dat nog meer ouders (en opa’s/oma’s en andere direct betrokkenen) zich
zullen aanmelden. Uiteraard is aanmelden vrijblijvend, er wordt vooraf contact met u opgenomen om te
bekijken wat er mogelijk is. Meer informatie en aanmelden kan op https://nl.surveymonkey.com/r/TVNCPTF of
via de School App onder kopje hulpouders.

Kinderboekenweek 2020
Op woensdag 30 september startte de kinderboekenweek met het thema En Toen?
De week werd ingeluid met een bijpassend lied en een boek cadeau voor iedere klas. De school werd mooi in het
thema versierd en een tijdmachine mocht bij dit thema
natuurlijk niet missen. Met het welbekende dansje van
kinderen voor kinderen hebben we de week geopend,
evenals met een verhaal van vroeger dat in de moderne tijd
was herschreven. Dit laatste werd ook meteen de opdracht
voor deze kinderboekenweek: "Herschrijf een verhaal naar
het tijdvak waaraan jouw groep samen met een andere
groep gekoppeld is en maak daar een passende tekening bij"
Zo werkten groep 0/1a en 6/7b bijvoorbeeld aan de
Romeinse Tijd. Vele sprookjes zijn herschreven met woorden
als herauten, gladiatoren, toga's en consuls. De kinderen van
de hogere groep hebben de jongere kinderen geholpen bij
het maken van de tekening. Er ontstond een prachtige
samenwerking en de resultaten mogen er dan ook zeer zeker
zijn. Alle verhalen en tekeningen zijn vervolgens ook aan
elkaar voorgelezen en getoond.
Verder hebben de kinderen meegedaan met het spel Ren je
rot. Daarbij moesten ze vragen beantwoorden over dinos,
prinsessen, oertijd etc. Iedereen heeft super enthousiast
meegedaan en ze mochten als laatste opdracht zo hard brullen als een T. rex. De kinderen uit groep 0/1a en 4/5a
hebben als hardst gebruld. Als beloning kregen de kinderen een dik verdiend cadeautje, een gelukssteen die uit
de tijdmachine helemaal uit de steentijd naar 2020 gereisd was.
Al met al een zeer geslaagde week, vol met leesplezier en samenwerking. Dank aan de kinderen, juffen en de OV
om deze “week” leuk te maken!

Kinderraad
Onze nieuwe kinderraad voor schooljaar 20-21 is gekozen! Vrijdag 9 oktober hebben we onze eerste
vergadering al gehad, zoals u in het verslag hieronder kunt lezen.

v.l.n.r. Lenora (6/7b), Phoebe (6/7a), Jailey (4/5b), Eden (6/7b), Femke (4/5a), Kyano (7/8), Lars (6/7a) en Fenne (4/5b)

Beste ouders dit is het verslag van de 1e kinderraad
We waren met een grote groep. Als eerste hadden we taken verdeeld.
Voorzitter Lenora en Eden.
Secretaris Jailey en Fenne.
Penningmeesters Keano en Lars.
Notulant Phoebe en Femke.
En de groepen verdeeld. De kinderraad had op maandag in de klassen een dringende oproep gedaan * gebruik 1
doekje om af te drogen *laat de wc’s schoon *wees zuinig op de materialen bij het buitenspelen.
Ook hebben we al besproken in de klassen of we een schoolplein taak een goed idee vinden. Om de beurt het
schoolplein netjes maken na de middagpauze.
We gaan aan de slag met de doelen van vorig jaar en ook nieuwe doelen bespreken in de volgende vergadering.
Groetjes kinderraad

Nieuws van de OV
9 november om 20 uur is de volgende vergadering vanuit de OV.
Deze vergadering zal via Teams plaats gaan vinden.
Mocht u de vergadering bij willen wonen, meldt u dan van te voren aan via onderstaand mail adres en u krijgt op
de dag zelf een uitnodiging om de vergadering bij te wonen.
orklokhuis@eenbes.nl
Op de agenda staan de volgende punten:
➢ Evaluatie schoolreis
➢ Evaluatie kinderboekenweek
➢ Stand van zaken sinterklaas
➢ Stand van zaken kerst

Nieuws van De Vreedzame School
Afgelopen dinsdag hebben onze nieuwe mediatoren hun welverdiende diploma ontvangen. Na een aantal
weken hard oefenen hebben ze aan alle leerlingen van de school laten zien wat ze hebben geleerd.
We zijn heel erg trots op ze!

v.l.n.r.: Joy, Gwen, Sofie, Leia en Fleur

Nieuws van buiten
Inloopspreekuur CMD
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De maatregelen rondom het coronavirus zijn of worden overal aangescherpt. Dat betekent voor de spreekuren
vanuit het CMD hier op de basisschool dan ook dat deze vanaf nu, tot nader bericht, niet meer op school plaats
zullen vinden.
Heeft u vragen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien, dan kunt u telefonisch of via de mail contact
met mij opnemen. Deze vragen kunnen groter of kleiner van aard zijn.
Mocht u contact willen opnemen, dan kan dat via 06-34166755 of j.van.gerwen@geldrop-mierlo
Wie weet spreken we elkaar snel eens.
Janneke van Gerwen

