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Agenda
Maandag 20 november
Woensdag 22 november
Donderdag 23 november
Vrijdag 1 december

Oudergesprekken
inloopspreekuur CMD: 11.30-12.30 uur
Oudergesprekken
het volgende Pitje

Jarigen van 18 november t/m 1 december
18 november Fenne (groep 1/2b)
27 november
23 november Leni (groep 3/4)
28 november
24 november Quinten (groep 8)
28 november
24 november Vanity (groep 8)
28 november
25 november Narel (groep 4)
1 december
26 november Lyz (groep 3)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!

Nina (groep 6)
Floris (groep 1/2a)
Eva (groep 5)
Sanne (groep 5)
Milo (groep 8)

Algemeen
Dank je wel
De laatste tijd krijgen wij regelmatig spullen van ouders die thuis overbodig zijn en waar wij heel blij mee zijn.
Een nieuw basketbalnet van de ouders van Arne Hoekstra
Een inbindapparaat en lamineervellen van de ouders van Linde en Dries Raassens
Ook papa van Colin Pennings bedankt voor het afzagen van de poten van ons klimrek.
En natuurlijk bedankt alle ouders die de school vanmorgen zo mooi in Sinterklaasstijl versierd hebben.

Schoolbezoek
Op donderdag 16 november hadden we bezoek van enkele directeuren en ib-ers van andere Eenbesscholen. Zij
kwamen op 't Klokhuis o.a. kijken naar ons thematisch werken. Ook zijn ze hierover in gesprek geweest met de
kinderen van de kinderraad. Ze waren erg enthousiast over deze manier van werken. Wij kunnen weer verder.
Helemaal trots op de kinderen en het team van 't Klokhuis!

Schoolsparen met Jumbo
Tot en met dinsdag 21 november kan er nog gespaard worden bij de Jumbo. De teller staat inmiddels op 2051.

Gevonden voorwerpen
Beste ouders/verzorgers,
Er worden op school veel spullen gevonden.
De spullen die gevonden worden komen in bakken bij de conciërge.
Deze bakken lopen flink vol!
Van broodtrommels, fruitbakjes, sjaals, mutsen, dure merkkleding tot aan gymtassen en tassen met
broodtrommel/drinkbekers er nog in.
Dit zou gemist worden zou je denken.
Vandaar nu deze oproep in het pitje.
Kijk even goed of er wat tussen zit wat van uw kind is.
Wanneer deze spullen voor het nieuwe jaar niet worden opgehaald zullen ze naar de kringloop worden
gebracht.
Met vriendelijke groet,
Wouter Pril en Thea Dekkers-Wijbrands
Oudervereninging

Nieuws van buiten
Inloopspreekuur CMD
Woensdag 22 november ben ik (Joyce Beckers, CMD- Jeugd) weer op school. Van 11.30 uur tot 12.30 uur kunt
u gebruik maken van het open inloopspreekuur op 't Klokhuis. U kunt hier met kleine en grote vragen terecht
over opvoeden. Komt dit tijdstip u niet uit, maar heeft u wel een vraag.
U kunt me ook bereiken via telefoonnummer 06- 54998713 of via j.beckers@geldrop- mierlo.nl
Met vriendelijke groeten, Joyce Beckers
Afdeling CMD | Klantadviseur Jeugd
E-mail: j.beckers@geldrop-mierlo.nl | Telefoon: 14 040 | Werktijden: Ma, Di, Wo

De typetuin

Buurkracht
Samen energie besparen? Buurkracht helpt
Kom naar de buurtbijeenkomst “Samen energie besparen? Buurkracht helpt” op 21 november van 19:30 tot
21:00 in het Wijkgebouw Den Akert.
Ben je ook geïnteresseerd in duurzaamheid en energie besparen? Noteer dan 21 november in de agenda. Twee
enthousiaste buurtgenoten willen met de buurt oriënteren wat er leeft, waar de behoefte ligt en hoe men
elkaar kan ondersteunen. Zij pakken dit op samen met Buurkracht.
Buurkracht brengt bewoners van buurten bij elkaar om samen energie te besparen. Buurkracht helpt
(kosteloos) de beste bespaarmogelijkheden te vinden, de buurt te mobiliseren en geeft inzicht in
ieders eigen energieverbruik via een persoonlijke pagina op buurkracht.nl. Het idee achter
Buurkracht is dat energie besparen met de buurt voordeliger, makkelijker en gezelliger is dan alleen.
Zo heeft de buurt Herdersveld in Geldrop samen al 5.337 euro bespaard!
De buurt bepaalt samen welke behoeften ze aanpakken en worden hierbij waar nodig
geholpen
door een persoonlijke buurtbegeleider. Bel haar gerust voor meer informatie: Irmy van
Paassen 06 1161 46 24 of irmy@buurkracht.nl.

