28 januari 2022 - nummer 5

Agenda
Maandag 7 februari
Vrijdag 11 februari
Donderdag 24 februari
Vrijdag 25 februari

Start blok 4 DVS: “We hebben hart voor elkaar”
Talententijd groep 1/2b, 5/6a en groep 7
MR-vergadering (online): 20.00 uur
Carnaval
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 28 januari t/m 25 februari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
3 februari
5 februari
11 februari

Dean (groep 1/2b)
Mirthe (groep 3/4a)
Jane (groep 5/6a)
Collin (groep 3/4b)
Jip (groep 5/6b)
Boris (groep 5/6b)
Noah (groep 1/2a)

15 februari
16 februari
16 februari
18 februari
19 februari
22 december
24 februari

Caner (groep 7)
Benthe (groep 5/6a)
Jor (groep 7)
Job (groep 3/4a)
Dila (groep 1/2a)
Semih (groep 8)
Pim (groep 8)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode zijn Arda, Milas en Sofie 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
Blij en opgelucht
Wat zijn we blij en opgelucht dat we tijdens de persconferentie gehoord hebben dat de quarantaineregels
versoepeld worden voor kinderen. Dat betekent dat we weer meer kinderen kunnen bieden waar we goed in zijn;
fysiek onderwijs.
We zijn trots op het team, zij hebben zich de afgelopen weken tot het uiterste ingespannen om kinderen thuis en
op school de aandacht en begeleiding te geven die ze nodig hebben. Ook zijn we trots op u, we voelden ons
gesteund door uw begeleiding thuis, uw flexibiliteit en uw begripvolle reacties.
Voor ons persoonlijk is het een opluchting dat er weer meer mogelijk is en er in principe geen klassen meer in
quarantaine hoeven. U mag best weten dat we ons afgelopen weken met regelmaat GGD-medewerkers gevoeld
hebben en we keuzes moesten maken die we lastig en soms ook pijnlijk vonden.
Wilma en Bregje

Leuk nieuws
Juf Kirsten D. is op 7 januari bevallen van een mooie zoon Logan. We wensen haar en haar
vriend Bennie heel veel geluk met z’n drietjes.

Nog meer leuk nieuws
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ik wil u graag informeren over het volgende. Op 't Klokhuis functioneert sinds bijna twee jaar een tweehoofdige
directie, waarbij Bregje benoemd was als directielid. Na een positieve beoordeling en een positief advies van de
MR is Bregje per 1-1-22 benoemd als directeur op 't Klokhuis, naast Wilma. In uitvoerende zin verandert er met
dit besluit niets.
Wilma en Bregje zijn beide aanspreekpunt voor ouders, collega’s, MR, OV, de Grabbelton, de gemeente en andere
belanghebbenden. Voor zaken als bijvoorbeeld personeel, formatie, facilitair en financiën delen zij de integrale
verantwoordelijkheid. Op onderwijsinhoudelijk gebied en schoolontwikkelingen zijn de taken verdeeld. Wilma en
Bregje pakken zaken op en overleggen waar dat nodig is, ook afhankelijk van wanneer iets zich voordoet en wie
er op die dag aan het werk is.
Met vriendelijke groet,
Marcel Reulen,
College van bestuur

Vervanging en Qrabbl
Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, is het erg lastig om bij afwezigheid van een leerkracht vervanging voor deze
leerkracht te vinden. In ons vervangingsbeleid hebben we de stappen vastgelegd die we zetten bij afwezigheid
van een leerkracht. In het kort komt het op het volgende neer (zie onze website voor het uitgebreide
stappenplan);
- We vragen bij de vervangerspool van Eenbes basisonderwijs vervanging aan, maar door het lerarentekort
zijn er vrijwel geen vervangers te krijgen.
- We proberen het intern op te lossen met duo-partner of andere collega’s die extra willen werken.
- We maken gebruik van ambulante personen in school. Vierdejaars stagiaires kunnen incidenteel ook
gevraagd worden om te vervangen. IB en directie worden slechts bij hoge
uitzondering ingezet om groepen te vervangen.
- Momenteel is het niet mogelijk om de kinderen over de groepen te
verdelen vanwege de richtlijnen rondom corona.

Qrabbelaars vanuit Qrabbl
Sinds kort is er een nieuwe incidentele mogelijkheid qua vervanging die door
Eenbes is toegevoegd. Bij Qrabbl werken geen gewone leerkrachten. Qrabbelaars
zijn bevlogen vakmensen die goed zijn in wat ze doen en kinderen met veel plezier
daarin meenemen. Bij een Qrabbelaar kun je denken aan bijvoorbeeld een
striptekenaar, muzikant of een game-designer. Alle Qrabblaars zijn zorgvuldig geselecteerd. Qrabblaars zijn een
aanvulling op rekenen, taal en de rest van de vaste lesstof. Kinderen ontdekken nieuwe talenten en ontwikkelen
vaardigheden die essentieel zijn in de 21ste eeuw. Als er een Qrabbelaar in de groep komt, dan wordt het dus
echt een andere dag waarop we het reguliere lesprogramma loslaten en kinderen andere dingen leren.

In het uiterste geval, wanneer alle andere opties niet mogelijk zijn, moeten we besluiten om een groep thuis te
houden. We doen allemaal samen ons best om dit te voorkomen.

Talententijd
Op de kalender staat op vrijdag 11 februari een talententijd gepland voor de
groepen 1/2b, 5/6a en groep 7. Deze gaat wel door en u heeft hier al
informatie over gekregen of krijgt dit zeer binnenkort van de leerkracht. Op dit
moment is het nog niet duidelijk of u hierbij aanwezig kunt zijn maar door te
kijken naar wat wel kan, is het in ieder geval mogelijk om u dit wel te laten zien
middels een film die opgenomen wordt.

Carnaval
Op dit moment weten we nog niet hoe het programma van carnaval eruit ziet. Als hier meer duidelijkheid over is
ontvangt u per mail informatie over van de werkgroep.

Nieuws van buiten
Leef

