25 februari 2022 - nummer 6

Agenda
Vrijdag 25 februari
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Woensdag 16 maart
Donderdag 17 maart
Vrijdag 18 maart
Maandag 21 maart
Dinsdag 22 maart
Vrijdag 25 maart

Carnaval
12.30 uur: start vakantie
Weer naar school
Start thema: “Wonen en milieu”
1e rapport
18.00 uur kijkavond
Open dag: 9.00-12.00 uur
oudergesprekken
Studiedag: alle leerlingen vrij!
Start van de week van de lentekriebels
Oudergesprekken
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 25 februari t/m 25 maart
2 maart
Sem (groep 5/6a)
2 maart
Zoey (groep 1/2a)
3 maart
Hidde (groep 1/2a)
3 maart
Evelien (groep 3/4b)
6 maart
Jessy (groep 1/2a)
6 maart
Meagan (groep 3/4b)
6 maart
Jasjit (groep 3/4b)
6 maart
Denvi 9groep 5/6b)
8 maart
Lars (groep 5/6a)
16 maart
Tijn (groep 8)

16 maart
17 maart
17 maart
18 maart
20 maart
21 maart
22 maart
24 maart
27 maart

Lara (groep 8)
Teun (groep 1/2a)
Max (groep 1/2b)
Joaz (groep 5/6a)
Stef (groep 5/6b)
Elisa (groep 3/4a)
Junior (groep 3/4b)
Guusje (groep 8)
Darina (groep 3/4a)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode zijn Luna en Sem 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
Carnaval
Vandaag hebben we met alle leerlingen carnaval gevierd op school.
Gelukkig was het weer mogelijk om na een hele lange tijd weer een
activiteit te hebben waarbij onze ouders aan konden sluiten. We
willen dan ook alle ouders die ons hebben geholpen, heel erg
bedanken. Zonder jullie was het ons niet gelukt om de kinderen zo’n
topdag te laten beleven.
Ook de ouders die naar de dag toe hebben geholpen, heel erg
bedankt.
Zwangerschapsverlof
Deze week heeft juf Marjolein haar, voorlopig, laatste werkweek gehad. Afgelopen
weken stond zij al niet meer voor de groep maar was ze wel op school aanwezig. Nu
gaat ze genieten van haar zwangerschapsverlof.
We wensen haar dan ook heel veel succes met haar laatste loodjes.

Kinderraad
Nog steeds kunnen we niet met de hele kinderraad bij elkaar zijn. Juf Bregje heeft ons
om de beurt uit de klas gehaald. We hebben gepraat over de rondleidingen die we straks
mee gaan geven en over hoe het op school geregeld is met corona. Ook hebben we het
erover gehad dat het belangrijk is dat we de school en het schoolplein netjes houden,
prulletjes in de prullenbak en niet in de put. En we hebben gepraat over hoe mooi de
school is opgepimpt!
Groetjes van de kinderraad

Parkeren
Vanuit wijkbewoners krijgen we regelmatig klachten dat er ouders/verzorgers hun
auto's voor de garages zetten waardoor zij niet met hun auto uit de garage kunnen (aan
de Eikelaar). We willen u nogmaals vragen auto's op
veilige plekken te parkeren en rekening te houden met de buurt.

Open dag
Op woensdag 16 maart is er een open dag op de Appelgaard.
Nieuwe ouders zijn dan samen met hun kind(eren) van harte
welkom om tussen 9.00-12.00 uur een kijkje te komen nemen in
onze school en op de Grabbelton. De leerlingen van groep 8
zorgen voor een rondleiding door de school en u krijgt allerlei
informatie.
Dus wordt uw kind komend schooljaar 4 jaar: “Loop gezellig
even binnen!”

Ontruimingsoefening
Maandag 14 februari begonnen we de dag wel heel bijzonder met een
ontruimingsoefening. We kunnen u zeggen dat deze erg goed is gegaan en dat
iedereen rustig de school heeft verlaten en naar de vooraf aangewezen plek is gelopen.
Binnen 5 minuten was dan ook iedereen weer terug in de klas. Super gedaan!
Deze eerste ontruimingsoefening was van te voren aangekondigd. We hebben later in
dit schooljaar ook nog een onaangekondigde oefening.

Vanuit de Oudervereniging

Nieuws van buiten
Activiteiten LEEF

Vanuit het SWV Helmond-Peelland PO
Mijn kind heeft autisme… Wat nu?
Op 29 maart 2022 houdt het Oudersteunpunt SWV
Helmond-Peelland PO een ouderavond over het
thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden
van of diagnose autisme is. Op deze avond zijn leerkrachten ook van harte welkom.
Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen?
•

Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen?

• Hoe wordt dat bekostigd?
• Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met medewerkers
van zorgpartners meer hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen.
Wanneer en waar?
• Datum: Dinsdag 29 maart 2022
•

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

• Locatie: De aula van de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19 in Helmond
Aanmelden
Via deze link is het mogelijk om je aan te melden.

Thema-avond (hoog) begaafd?

