27 november 2020 - nummer 4

Agenda
Maandag 30 november
Donderdag 3 december
Maandag 7 december
Woensdag 9 december
Donderdag 10 december
Vrijdag 11 december
Vrijdag 18 december

Oudergesprekken via Teams
Sinterklaas op school
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
MR-vergadering; 20.00 uur (online)
Kinderraad
Kerstviering
12.30 uur; start kerstvakantie
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 27 november t/m 18 december
28 november Floris (groep 4/5a)
1 december
Naomi (groep 0/1b)
2 december Anouk (groep 7/8)
4 december Basee (groep 6/7a)
5 december Mike (groep 4/5a)

8 december
8 december
13 december
17 december

Dura (groep 0/1a)
Sura (groep 2/3a)
Joy (groep 6/7a)
Stan (groep 4/5b)

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: Jesse, Sam, Tess en Amber
Groep 0/1b: Guus
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom en wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Onderzoek onderwijsinspectie
Dinsdag 17 november is ‘t Klokhuis online door de Onderwijsinspectie bezocht in het kader van een
themaonderzoek rondom de leerling populatie en thema’s voor kwaliteitsverbetering.
De kinderen hebben in de afgelopen jaren geleerd om veel beter met elkaar om te gaan, door de inzet van De
Vreedzame School en vooral ook de inzet van de teamleden en leerlingen zelf. Daar heeft iedereen profijt van en
draagt bij aan een veilige omgeving waarin iedereen kan leren. Van de inspecteur ontvingen we dan ook dikke
complimenten!

Schoolapp
Onze schoolapp heeft een update gekregen. Vanaf nu kan iedereen gebruik maken van de "tijdlijn".
Alle berichten zoals pushmeldingen en berichten op klassenboek komen krijg je dan direct te zien als je de app
opent.
Wij vinden het een goede verbetering!
Misschien heeft u al in de app de vraag gekregen om de tijdlijn te activeren en heeft u het al gedaan.
De tijdlijn nog niet geactiveerd?
Dat kan als volgt:
• zorg ervoor dat u de laatste update heeft. Dit gaat via de App of Play store
• daarna kunt u bij het tandwiel de tijdlijn activeren.
De makers van de app geven aan dat de tijdlijn voor iedereen beschikbaar is. Wij merken echter dat het niet bij
iedereen meteen lukt de tijdlijn te activeren.
In dat geval kunt u proberen even uit te loggen en opnieuw onze school te zoeken.
Dat helpt meestal!

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en ook dit jaar vergeet hij 't Klokhuis niet.
De school is feestelijk aangekleed en helemaal klaar om het sinterklaasfeest te gaan vieren! Dank aan alle
betrokken ouders, zeker in deze gekke tijden hadden we het niet zonder jullie hulp kunnen doen!!
Alle leerlingen hebben hun schoen gezet en uitgehaald. Behalve een schoencadeautje is er ook voor elke klas nog
een cadeau…
Op donderdag 3 december zal de Sint onze school weer vereren met een bezoek.
De kinderen van de groepen 6 tot en met 8 mogen hun surprises vanaf 08.10 uur op school binnenzetten, daarna
moeten zij weer naar buiten.
Helaas kunnen ouders niet mee naar binnen om de kunstwerken te bewonderen. We zorgen er uiteraard voor
dat er voldoende foto's op de schoolapp verschijnen!
Vanaf 08.20 uur komen alle kinderen gewoon naar binnen en worden zij opgevangen in de klassen, waarna het
Sintprogramma gaat beginnen.
De school is deze donderdag gewoon om 14.30 uur uit.
Ook hebben we ervoor gekozen dat de onderbouw geen cadeautjes mee mag nemen naar school om te laten zien
aan de klas. Ze mogen hier uiteraard wel over vertellen na het weekend.
We wensen iedereen een heel gezellig sinterklaasfeest!

Kerst
Het is nog volop Sinterklaastijd, maar de werkgroep Kerst is ook alweer bezig met de
voorbereidingen voor de Kerstviering.
Zoals in een eerder Pitje is vermeld, zal de avondviering dit jaar vanwege de Corona
maatregelen niet doorgaan. De Kerstviering zal daarom plaatsvinden op vrijdag 18
december. Op deze dag gelden de normale schooltijden.
Wij zijn als Kerstwerkgroep druk bezig om een leuk programma samen te stellen voor de kinderen. Wij zullen dit
jaar geen ouderhulp nodig hebben en ook is er helaas geen kerstontbijt of kerstlunch met allerlei hapjes, dit omdat
dit niet past binnen het huidige beleid.
Vooralsnog hoeft u niets bijzonders voor uw kind te regelen en hoeft uw kind ook niets anders dan normaal mee
naar school te nemen. Mocht dit nog veranderen, dan zult u hierover een mail ontvangen.
Wel zouden wij het leuk vinden om onze (foute) kersttruientraditie voort te zetten en zouden we het leuk vinden
om die dag iedereen in een (foute) kersttrui te zien.
Ho ho ho, de Kerstwerkgroep

Sam&
Vanwege corona is de sponsorloop niet
doorgegaan. Toch hebben de leerlingen
van ‘t Klokhuis geld opgehaald voor het
goede doel: Sam&.
We hebben deze brief van hen ontvangen:

Nieuws van de OV
Op 9 november hebben wij via Teams vergaderd met elkaar en met een afvaardiging van directie/team in de
persoon van juf Daniëlle en van de MR in de persoon van Wouter.
We hebben het gehad over het gesprek van het dagelijks bestuur met de directie over de financiën van de OV.
Doordat de uitgaven oplopen, moet er misschien gekeken worden naar aanpassingen in de kosten van de
schoolreis en eventueel Sinterklaas.
Of we moeten kijken naar hoe we meer inkomsten kunnen krijgen.
De ouderhulplijst is door nog niet zoveel personen ingevuld. Aangedragen is dat mensen misschien afwachtend
zijn vanwege corona. Maar er zijn en komen hopelijk genoeg gelegenheden waarbij ouderhulp nog steeds erg fijn
is.
Nu het item 'Hulpouders' makkelijk te vinden is in de School App komen er hopelijk nog aanmeldingen binnen om
een keertje te helpen in de klas, op school of bij een activiteit.
Ook is gesproken over hoe leerlingen en ouders meer te betrekken bij het doen van leuke projecten voor de
schooltuin en het schoolplein en mee te helpen met het onderhoud. Door al van tevoren data te plannen en daar
een klas aan te koppelen zijn nu al mooie dingen gedaan.
Wanneer het volledige verslag goedgekeurd wordt tijdens de volgende vergadering op 15 januari, kunnen jullie
dat lezen op de website van school bij het stuk over de Oudervereniging.
Het is ook te vinden via de School App in het menu bij het item over de OV.
Groetjes en tot ziens, de ouderraad.

Nieuws van de Grabbelton
Waar ieders wereld groeit
Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een geweldige ontdekkingsreis waar De Grabbelton graag deel van
uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen mogen begeleiden en stimuleren in hun eigen groei
en ontwikkeling. Een prachtig proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Doordacht en zorgvuldig nemen wij de
verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring. Dat doen wij vol warmte en overgave omdat dit voor
ons het mooiste werk is dat er bestaat.

Peuteropvang
In Geldrop kunnen de kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden naar de peuteropvang. Kinderen van ouders die recht
hebben op kinderopvangtoeslag kunnen vanaf 2 jaar bij onze peuteropvang starten.
Voor sommige kinderen is de peuteropvang de eerste kennismaking met een andere wereld dan thuis. Het is
belangrijk dat ze ervaren en beseffen dat de wereld groter is. Kinderen die gewend zijn aan de peuteropvang en
zich veilig en vertrouwd voelen bouwen zelfvertrouwen op. Wij doen er alles aan om alle kinderen een plek te
bieden waar ze zich prettig en veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en de vrijheid krijgen om op eigen initiatief
te spelen, onderzoeken en te bewegen.
Een speciaal peuteropvangaanbod helpt jouw kind om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebeid van
taal, rekenen, bewegen en omgaan met andere kinderen.

Aantal uren peuteropvang
Je kunt jouw kind aanmelden voor minimaal één dagdeel per week.
Kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen, kunnen tegen een gereduceerd tarief extra dagdelen
afnemen. De gemeente Geldrop-Mierlo verstrekt hiervoor subsidie. Deze kinderen krijgen via het
consultatiebureau een verwijzing. Dit heet een ‘VVE-indicatie’. Zo krijgt jouw peuter de mogelijkheid om zich
goed te ontwikkelen.
Kosten
Mijn situatie

kosten

Ik/wij werken

Mijn kind heeft geen VE
indicatie
U betaalt zelf de
peuteropvang

Mijn kind heeft een VE
indicatie
U betaalt voor de eerste 2
dagdelen peuteropvang

U ontvangt een
kinderopvangtoeslag van de
belastingdienst.

U ontvangt
kinderopvangtoeslag van de
belasting-dienst. Die
toeslag hangt af van uw
inkomen

Die toeslag hangt af van het
aantal dagdelen en uw
inkomen

Aantal dagdelen

Ik/wij werken

Minimaal 1 dagdeel

De extra 2 dagdelen kosten
u niets. Daarvoor hebt
u een verwijzing van het
consultatiebureau nodig
4 dagdelen

Ik/wij heb(ben) geen
recht op
kinderopvangtoeslag
Mijn kind heeft geen
VE-indicatie

Ik/wij heb(ben) geen recht op
kinderopvangtoeslag
Mijn kind heeft wel een VEindicatie

U betaalt een
ouderbijdrage voor de
peuteropvang.
De bijdrage hangt af van
uw inkomen

U betaalt een ouderbijdrage voor
twee dagdelen peuteropvang. De
bijdrage hangt af van uw inkomen

Minimaal 1 dagdeel

4 dagdelen

De extra 2 dagdelen peuteropvang
kosten u niets. Daarvoor hebt u een
verwijzing van het
consultatiebureau nodig

U kunt een proefberekening maken met onze kostencalculator op onze
website: http://www.peuteropvangdegrabbelton.nl/kostencalculator

Nieuws van buiten
Sint en Piet actie!
Omdat er dit jaar geen intocht is, is er een leuke actie bedacht.
Wat moet je doen?
1. Maak een leuke tekening of kleurplaat met Sint en Piet als thema;
2. Hang de tekening op je raam en versier eventueel je raam;
3. Maak een foto van je raam inclusief tekening (en het liefst het kind erbij die de tekening gemaakt heeft);
4. Plaats deze foto in de Facebook groep: “Jagertjes Geldrop”. Graag willen zij weten hoe je heet, hoe oud
je bent en waar
je woont (adresgegevens). Deze gegevens mogen bij je Facebookpost, of in een persoonlijk bericht naar de
beheerder van de groep. Of, wanneer je geen Facebook hebt, kun je de foto met gegevens mailen naar
samensterk@geldrop-mierlo.nl.
Ieder kind tot 12 jaar mag meedoen en krijgt een presentje in de brievenbus! De 5 mooist versierde ramen winnen
een extra prijs. Wel plaatsen of mailen vóór 1 december. Hieronder tref je een voorbeeld kleurplaat, maar je mag
natuurlijk ook zelf iets tekenen.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Geldrop-Mierlo en Hart voor elkaar Geldrop-Mierlo.

Pietenpret Geldrop
In overleg met de gemeente kan Pietenpret gelukkig
doorgaan! Tijdens deze middag worden kinderen van
groep 1 t/m 4 in Sporthal de Coevering opgeleid om een
echte hulppiet van Sinterklaas te worden. De middag
bestaat uit 2 verschillende tijdsblokken van ieder 60
minuten. Aanmelden voor de Pietenpret is verplicht. Dit
doe je via www.leefgeldrop-mierlo.nl > activiteiten >
Pietenpret Geldrop. Let op, VOL = VOL.
Tijdens het evenement worden de maatregelen omtrent
COVID-19 in acht genomen.

Hopelijk zien we weer veel nieuwe hulppieten dit jaar
verschijnen in Sporthal de Coevering!

