24 december 2021 - nummer 4

Agenda
Vrijdag 24 december
Maandag 10 januari
Maandag 17 januari
Maandag 24 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 Januari
Vrijdag 28 januari

Start kerstvakantie
Weer naar school (live of online)
Start thema Kleding
OV-vergadering: 20.00 uur
voorleesontbijt groep 1/2/3/4
Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij!!
Kinderraad
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 24 december t/m 28 januari
24 december
25 december
26 december
28 december
28 december
29 december
31 december
2 januari
3 januari
3 januari
4 januari
5 januari
9 januari
10 januari
12 januari

Luc (groep 3/4b)
Edgar (groep 3/4b)
Sanischa (groep 8)
Oliie (groep 5/6b)
Thomas (groep 5/6b)
Jailey (groep 5/6b)
Elena (groep 1/2b)
Tarik (groep 5/6b)
Max (groep 5/6a)
Lexi (groep 7)
Vinny (groep 8)
Davin (groep 1/2b)
Sharnjit (groep 3/4a)
Logan(groep 1/2a)
Yasmina (groep 1/2b)

14 januari
14 januari
18 januari
21 januari
21 januari
21 januari
23 januari
24 januari
24 januari
27 januari
27 januari
27 januari
27 januari
27 januari
28 januari

Daliya (groep 3/4a)
Malou (groep 3/4b)
Floor (groep 8)
Evi (groep 1/2b)
Femke (groep 5/6a)
Marlieke (groep 7)
Nolan (groep 3/4b)
Milana (groep 7)
Luc (groep 8)
Gijs (groep 5/6a)
Adam (groep 5/6b)
Amy (groep 7)
Indy (groep 7)
Bente (groep 8)
Dean (groep 1/2b)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode is Jayléna bij ons op school in groep 0/1 gestart.
We heten haar en haar ouders van harte welkom en wensen haar een fijne en
leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Kerst
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het jaar 2021 zit er alweer bijna op. We kijken
terug op een weer bijzonder jaar; gestart met
onze leerlingen in een lockdown en helaas ook
weer zo geëindigd. Gelukkig hebben we
gedurende het schooljaar ook heel veel mooie
momenten gekend.
Eerder deze week heeft u al een mail van ons
ontvangen met daarin informatie over verdere
stappen mocht er 3 januari besloten worden dat
scholen op 10 januari niet open kunnen. U
ontvangt dan op woensdag 5 januari een bericht
over het opstarten van het afstandsonderwijs
en het lenen van devices.
Verder willen wij iedereen fijne feestdagen
toewensen. Wees lief voor elkaar, zorg voor een
veilige jaarwisseling en een mooie en gezonde
start van 2022!

Vervanging 1/2b
We zijn heel blij dat we u kunnen melden dat we een fulltime vervangster hebben voor groep 1/2b. Juf Linda
Brouwers zal na de kerstvakantie starten in groep 1/2b. In eerste instantie naast juf Marjolein en juf Eva. Juf
Marjolein werkt de eerste week na de kerstvakantie nog in de groep en daarna buiten de groep totdat haar verlof
ingaat. Juf Linda vervangt ook voor juf Ilona, voor zolang haar afwezigheid duurt. Hieronder stelt ze zich voor.
Mijn naam is Linda Brouwers. Ik ben 37 jaar en woon samen in Geldrop. Ik houd van
spelletjes, hardlopen, lekker eten en (rond)reizen. Nadat ik ben afgestudeerd aan
Hogeschool De Kempel heb ik ruim 10 jaar in het onderwijs gewerkt. De afgelopen jaren
heb ik, met veel plezier, in de horeca gewerkt. Nu is het tijd om terug te keren naar het
onderwijs, waar toch mijn hart ligt.

Ik heb heel veel zin om de groep over te nemen van juf Marjolein zodat zij straks kan
genieten van haar verlof. Samen met juf Eva ga ik ervoor zorgen dat de kinderen het
schooljaar op een gezellige en leerzame manier af kunnen maken. Ik kijk er naar uit om
iedereen te leren kennen. Tot snel!

Ook hebben we nog een aantal andere nieuwe collega’s die zich hieronder voorstellen.

Even voorstellen
Beste ouders,
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Mirjam Kersten, en sinds kort werk ik op ’t
Klokhuis als Intern Begeleider, samen met Meike. Ik ben 40 jaar en ik woon in Nuenen,
samen met mijn vriend en onze twee kinderen van 4 en 6 jaar. Ik hou van lekker eten,
koken, wandelen, lezen en gezelligheid met vrienden en familie.
De afgelopen 10 jaar heb ik juist in het voortgezet onderwijs gewerkt, o.a. als coach
passend onderwijs op ’t Eckart in Eindhoven. Alhoewel ik het werken met pubers
geweldig vind, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb eerst een half jaar stage gelopen als IB’er op
basisschool Heuvelrijk in Gerwen om te ervaren hoe ik de overstap zou vinden. Dat was heel duidelijk: ik word
hier heel enthousiast van! Op 't Klokhuis heb ik een fijne plek gevonden met érg leuke kinderen en een fantastisch
team, waar ik me heel graag inzet om er samen voor te zorgen dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen
ontwikkelen. Ik kijk er naar uit om ook u de komende tijd te leren kennen!
Hartelijke groet,
Mirjam Kersten
Mijn naam is Tanja Schelbergen, 26 jaar en woonachtig in Helmond. Ik vervang juf
Kirsten tijdens haar zwangerschapsverlof in groep 0-1. In de afgelopen drie jaar heb
ik gewerkt in groep 1-2 en groep 2-3 op verschillende scholen in Heeze. Sinds dit
schooljaar zit ik in de vervangerspool van de Eenbes. Mijn hobby’s zijn, wandelen,
sporten, puzzelen en leuke dingen doen met vrienden en familie.
Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.
Hopelijk tot snel.

Nationaal voorleesontbijt
Op woensdag 26 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2022 met het Nationaal Voorleesontbijt. In heel het
land wordt er voorgelezen uit een mooi prentenboek. Dit jaar staat het prentenboek ‘maar eerst ving ik een
monster’ van Tjibbe Veldkamp centraal.
Ook op BS ’t Klokhuis doen we hieraan mee en zal er voorgelezen gaan worden aan de leerlingen uit onze groepen
0/1 1/2a, 1/2b, 3/4a en 3/4b door leerlingen uit groep 8.
De kinderen mogen deze morgen in pyjama naar school komen
(weliswaar met normale kleding eronder graag).
We starten in de eigen klas met een ontbijt. We zouden het fijn vinden als de kinderen zelf hun eigen ontbijt en
drinken mee naar school brengen. Vervolgens zal er aan de kinderen een verhaal uit een prentenboek worden
voorgelezen door leerlingen uit groep 8.
We rekenen graag op uw medewerking.

Aanmelding nieuwe broertjes en zusjes
Voor een goed overzicht van het te
verwachten leerlingenaantal op school,
willen wij u vragen uw kind(eren) zo snel
mogelijk in te schrijven. Dit kan vanaf de
leeftijd dat uw kind 3 jaar is.
Rondleidingen zullen weer worden
opgestart als de regels het weer toelaten.

Pauzehap en traktaties
We willen u vragen om uw kind zoveel mogelijk gezond eten en drinken mee naar
school te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fruit, groente, brood, ontbijtkoek,
rijstwafel, evergreen of sultana. Ook heeft gezond drinken in een beker onze
voorkeur. Bijvoorbeeld water, melk of aanmaaklimonade. En dus geen sportdrank,
frisdrank enzovoorts. Uiteraard kunnen de kinderen hun beker of bidon ook vullen bij
ons watertappunt. Bij traktaties heeft een kleine, gezonde traktatie onze voorkeur.

Hulp gevraagd
Tijdens de week van de schoolsluiting hebben we met z’n allen de school
opgeruimd en een make-over gegeven. We hebben heel veel spullen verzameld
die naar de stort gebracht moeten worden. We zijn op zoek naar een ouder met
een auto en een aanhanger die dit voor ons wil doen. U kunt dit doorgeven
middels een telefoontje of een mailtje naar klokhuis@eenbes.nl.
Alvast heel erg bedankt!!!

Mad Science
Verschillende kinderen hadden zich opgegeven voor Mad Science. Helaas kan deze
buitenschoolse activiteit momenteel niet doorgaan vanwege de verscherpte coronamaatregelen.
In overleg met Mad Science wordt de cursus verplaatst, zoals het er nu naar uitziet naar maart
2022. Mad Science houdt de ouders van de leerlingen die zich hebben opgegeven op de hoogte.

Nieuws van buiten
SOVA-training vanuit MEE

Bijeenkomsten voor kwetsbare kinderen van 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.
Voor kwetsbare kinderen zijn sociale vaardigheden niet altijd vanzelfsprekend. Soms moeten ze hierin gecoacht
worden. De sociale vaardigheidstraining is een goed middel waarbij de kinderen met elkaar en van elkaar kunnen
leren.
Voor wie
Voor kinderen van 7-9 jaar en van 10 – 12 jaar die moeite hebben met sociale vaardigheden.
Programma
Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen kunnen de kinderen ervaringen en gevoelens met
elkaar delen en worden er verschillende thema’s besproken. Thema’s als pesten, grenzen aangeven, nee zeggen,
emoties, vrienden maken en onderhouden komen o.a. aan bod
Bijeenkomsten: Deze cursus bestaat uit acht fysieke bijeenkomsten.
Waar: Nog nader te bepalen, in overleg met de gemeente.
Wanneer:
Tijd: Nog nader te bepalen, in overleg met de gemeente.
Kosten: Aan deelname zijn voor jou geen kosten verbonden
In het eerste kwartaal 2022, in overleg met de gemeente. Dit zal ook afhankelijk zijn wat de maatregelen van het
RIVM op dat moment zijn.
Aanmelden: Aanmelden kan via het aanmeldformulier, wat toegestuurd mag worden
naarservicepunt@meedemeentgroep.nl
Meer informatie
Voor de cursus start zijn er individuele kennismakingsgesprekken met de deelnemende kinderen en hun ouders
en de trainers.
Voor vragen kunt u bellen naar:
Servicepunt van MEE de Meentgroep: 088-4653555
Het aanmeldformulier vindt u in de bijlage van 't Pitje.

