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Agenda
Donderdag 5 december
Dinsdag 10 december

Sinterklaas op school
2e Kinderraadvergadering
MR-vergadering: 20.00 uur
Schaatsen op de schaatsbaan Geldrop
Kerstviering
12.30 uur: start kerstvakantie
Het volgende Pitje

Donderdag 12 december
Vrijdag 20 december

Jarigen
Van 29 november t/m 20 december
2 december
4 december
5 december
5 december
8 december

Anouk (groep 7/8)
Basee (groep 5/6)
Mike (groep 2/3)
Linde (groep 7/8)
Aiden (groep 5/6)

13 december
17 december
17 december
17 december
19 december

Joy (groep 6)
Stan (groep 3)
Sam (groep 6)
Casey (groep 7/8)
Sam (groep 5)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen maand zijn Finn, Thomas en Dyame in groep 1/2a op ’t Klokhuis gestart.
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en ook dit jaar vergeet hij 't Klokhuis niet.
De school is feestelijk aangekleed en de onderbouw heeft prachtige surprises
gekregen. Dank aan alle betrokken ouders!!
Alle leerlingen hebben hun schoen gezet en uitgehaald. Behalve een
schoencadeautje was er ook voor elke klas een cadeau!
Op donderdag 5 december zal de Sint onze school weer vereren met een bezoek.

De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 mogen hun surprises vanaf 08.10 uur op school binnen zetten,
daarna moeten zij weer naar buiten.
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.
Op vrijdag 6 december zijn de schooltijden zoals altijd van 8.30 – 12.30 uur. We hebben dit jaar gekozen voor
een vrije dag op Goede Vrijdag, dus op 6 december is er geen mogelijkheid om kinderen (deels) vrij te geven.
De kinderen van de groepen 1/2, 3 en 4 mogen een cadeautje mee naar school nemen. Wilt u ervoor zorgen dat
het geen kleine onderdelen bevat i.v.m. het kwijt raken van deze onderdelen? Voorzien van naam zou fijn zijn!
We wensen iedereen een heel gezellig sinterklaasfeest!

Groot AugDictee
Op woensdag 14 november deden 25 Finalisten van 21 basisscholen
uit deze regio mee aan de zesde editie van het Groot AugDictee op
scholengemeenschap Augustinianum in Eindhoven. Met maar twee
fouten streek Stan Elbersen van basisschool 't Klokhuis in Geldrop
uiteindelijk met de eer.
Het dictee stond dit jaar in het thema van de kinderboekenweek en
werd door schrijfster Maren Stoffels gemaakt en gegeven. Ze had
voorspeld dat de winnaar met zes fouten zou eindigen, maar dat
pakte anders uit: Stan werd eerste met twee fouten en ging met
twee bekers (één voor school en één voor thuis) en een
boekenpakket naar huis.
Wij zijn uiteraard erg trots op Stan en feliciteren hem met deze
enorme prestatie!!!

Vertrouwenspersoon
Beste ouders,
Zoals u misschien wel weet ben ik naast dat ik de leerkracht van groep 3 ben ook de vertrouwenspersoon op
basisschool ‘t Klokhuis.
Dat houdt in dat ik probeer een luisterend oor te zijn voor kinderen en ouders van onze school.
Wanneer zich een probleem op school voordoet, is het belangrijk dit eerst met de betreffende leerkracht te
bespreken. De volgende stap is dit te bespreken met de directie. Als al die gesprekken niet leiden tot een
oplossing, of u wilt/kunt niet bij de leerkracht of directie terecht kunt u ook contact met mij opnemen.
Ik zorg ervoor dat problemen serieus worden behandeld. Samen bepalen we hoe we uw probleem kunnen
oplossen en welke weg we het beste kunnen gaan bewandelen.
Ik vind het belangrijk dat ik niet alleen voor ouders te bereiken ben, maar dat ook de kinderen van ‘t Klokhuis
weten dat ik er voor hen ben.

Daarom zal ik op korte termijn ook alle klassen bezoeken. Ik ga de kinderen op dat moment vertellen wat mijn
rol als vertrouwenspersoon inhoudt en ze aangeven dat ze bij me terecht kunnen, en hoe ze me
kunnen bereiken.
Hebt u vragen, kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groeten,
Linda van Gogh

Schaatsen
Donderdag 12 december 2019 gaan we met de kinderen van groep 3 t/m 8
naar de schaatsbaan in Geldrop voor het jaarlijkse schoolschaatsen.
Wij gaan schaatsen van 10.00 tot 11.00 uur.
Als uw kind eigen schaatsen heeft kunnen deze in een rugzak mee naar school
worden genomen. Het zou ook fijn zijn als er schaatsen van familie, buren enz.
geleend kunnen worden. Op de schaatsbaan zijn niet genoeg schaatsen voor alle kinderen.
De kinderen zijn verplicht om handschoenen aan te hebben, anders mogen ze niet mee schaatsen.
Mochten we hulp nodig hebben bij het lopen naar de schaatsbaan en/of het aandoen van de schaatsen bij de
schaatsbaan, kunt u een mail van de leerkracht verwachten.

Kerst
Het kerstfeest komt steeds dichterbij. We willen er weer een gezellig feest van maken.
Dit jaar vieren we kerst op vrijdagochtend 20 december. Op deze dag gelden de normale schooltijden en
hebben wij voor de kinderen een leuk programma waarbij we onder andere gaan knutselen en samen
ontbijten.
Voor het kerstontbijt vragen we ieder kind om een lekker hapje te kiezen en daar 5 stuks van te maken. Op de
klasdeuren komen inschrijflijsten te hangen waarop u kunt aangeven wat (u met) uw kind gaat maken. Het zou
fijn zijn als er in alle groepen variatie van verschillende hapjes komt (hartig, zoet, fruit/groente etc.). Vanaf
vrijdagmorgen 08.15u kunt u de hapjes in de klas brengen.
We willen u ook vragen of uw kind op woensdag 18 of
donderdag 19 december een bord, bestek en een beker
voorzien van naam mee kan nemen.
Het zou leuk zijn als op 20 december iedereen
feestelijk gekleed naar school komt. U kunt
bijvoorbeeld denken aan een kersttrui, een kerstmuts,
een rendierhaarband etc.
Mocht u het leuk vinden bent u dezelfde vrijdagochtend
om 12.00u van harte welkom om met andere ouders in
de speelzaal een hapje en een drankje te nuttigen.
We hebben er al zin in! Hopelijk tot dan!

Nieuws van buiten
Activiteit van LEEF

Jeugd en Gezin – December 2019
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
Activiteit Jonge Mantelzorgers 11 december
Op woensdag 11 december organiseert het CMD, samen met het jongerenwerk van de Lev-groep, weer een
activiteit voor de jonge mantelzorgers. Dit als afsluiting van het jaar. Deze keer gaan we bij jongerencentrum
The Lounge samen pizza’s bakken in een pizzarette-oven. Wil je meer informatie over deze activiteit of over de
Jonge mantelzorger? Neem dan contact op met Joyce Beckers, Klantadviseur Jeugd via (06) 54 99 87 13 of via
(040) 289 38 99.
Activiteiten rondom de kerstvakantie
Weet jij al wat je gaat doen rondom de kerstvakantie met je kind(eren)? Er zijn allerlei leuke uitjes die je kunt
ondernemen met je kind of gezin. Ook in Geldrop - Mierlo vinden er verschillende activiteiten plaats voor jong
en oud.
• Zo vindt dit jaar van 11 dec 2019 t/m 05 jan 2020 de 8de editie plaats van Wintersfeer Geldrop en kan jong
en oud weer schaatsen op de ijsbaan.Kijk voor meer informatie op www.wintersfeergeldrop.nl.
• Op 22 december kun je bij Filmhuis Hofdael samen met je kind(eren) genieten van de film: ‘Buurman en
Buurman. https://www.hofdael.nl/evenement/filmhuis-hofdael-buurman-en-buurman-winterpret/
Voorkom stress tijdens de feestdagen
Raakt jouw kleuter ook in de stress van Sinterklaas of de Kerstman? De meeste kinderen kijken erg uit naar de
decembermaand, maar vinden het ook een beetje spannend. Cadeautjes, gezelligheid en een beetje
geheimzinnigheid kunnen bij kleuters zorgen voor bijvoorbeeld stress, concentratieproblemen op school en

inslaapproblemen. Hieronder enkele tips voor jou als ouder, om zo goed mogelijk om te gaan met de
decemberstress van je kleuter.
• Zorg voor voldoende nachtrust. Je kind heeft voldoende tijd nodig om alle indrukken te verwerken.
• Zorg als ouder voor duidelijkheid en neem de leiding. Je kind kan erg onrustig worden van het feit dat
Sinterklaas alles ziet en hoort, of dat het geen cadeau krijgt als het zich misdraagt. Ze kunnen ook bang
worden om te slapen. In deze spannende tijd heeft je kind jou als ouder hard nodig.
• Kleuters hebben nog weinig tijdsbesef. Een aftelkalender kan helpen om de nachtjes af te tellen tot de
feestdagen.
• Bedenk vooraf aan welke activiteiten je je kind laat deelnemen én hoe vaak het bijvoorbeeld de schoen
mag zetten. Bespreek ook met je kind wat het kan verwachten.
Meer informatie over het Sinterklaasfeest op www.opvoeden.nl
Vuurwerkadvies
Elk jaar gebeuren er weer ongelukken met vuurwerk. De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat
mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Jongeren
tussen de 10 en 19 jaar oud zijn de grootste risicogroep. Het hoofd en de handen worden het vaakst getroffen
bij ongelukken met vuurwerk. Je kunt het risico op ongelukken verkleinen door een goede voorbereiding te
treffen en tijdens en na het afsteken de juiste maatregelen te nemen.
Op https://www.veiligheid.nl/vuurwerk/vuurwerktips lees je meer adviezen over vuurwerk.
Training ‘PIEP zei de muis’
Psychische en/of verslavingsproblematiek kunnen in een gezin veel stress opleveren. Ouders hebben veel aan
hun hoofd en de kinderen vangen veel spanningssignalen op. Ze voelen zich schuldig, worden stiller of drukker,
boos of onzeker of hebben juist moeite zich te uiten.
‘PIEP zei de muis’ is een training die zowel de kinderen als de ouders ondersteunt, zodat ze beiden beter met de
thuissituatie om kunnen gaan en de kinderen veilig(er) op kunnen groeien. De training is bedoeld voor kinderen
van 5 tot 8 jaar. Start: 23 januari 2020, locatie Helmond.
Meer informatie en aanmelden op https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=19
Agenda
3 december

3 december
5 december
11 december
22 december
25 en 26 december

workshop muziek op schoot: Sinterklaas. Voor peuters en ouder/begeleider.
11.15 – 12.00 uur, bibliotheek Mierlo. Aanmelden:
https://dommeldal.op-shop.nl/219/muziek-op-schoot-sinterklaas-in-mierlo/03-12-2019
start training positief opvoeden 12+, LEV groep locatie Helmond
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=43
Sinterklaas
Activiteit Jonge Mantelzorgers
‘Buurman en Buurman winterpret’ Filmhuis Hofdael
Kerstmis

Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief?
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Laat het ons dan weten via

