29 januari 2021- nummer 6

Agenda
Dinsdag 2 februari
Vrijdag 12 februari
Maandag 22 februari
Vrijdag 26 februari

MR-vergadering: 20.00 uur
Carnaval
12.30 uur: start vakantie
Start thema: “universum”
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 29 januari t/m 26 februari
29 januari
Mirthe (groep 2/3a)
15 februari
30 januari
Jane (groep 4/5a)
16 februari
31 januari
Collin (groep 2/3b)
16 februari
3 februari
Jip (groep 4/5b)
18 februari
5 februari
Boris (groep 4/5b)
22 februari
7 februari
Sjors (groep 7/8)
24 februari
11 februari Noah (groep 0/1a)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

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

Welkom
Afgelopen periode zijn Elena, Nikola, Davin, Yasmina en Evi in
groep 0/1a gestart. Nikola is in groep 0/1b gestart. We heten hen
van harte welkom en wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op
’t Klokhuis!

Algemeen
Heropening school per 8 februari ?
Het team van onze school wil u graag hartelijk bedanken voor
de haast onmogelijke inspanning die u in de afgelopen weken
heeft moeten leveren, (thuis) werken en uw kind(eren)
begeleiden bij het onderwijs thuis. Op dit moment weten we
nog niet 100% zeker of de school vanaf 8 februari weer open
zal gaan. Hier hopen we de komende dagen meer duidelijkheid
over te krijgen.
We hopen iedereen snel weer te zien.

Carnaval 2021

Hoi allemaal,
Het is weer bijna tijd voor carnaval. In verband met alle maatregelen
kunnen we dit jaar helaas ook carnaval niet zo vieren zoals we gewend zijn,
er zal dus geen optocht gehouden worden, maar we gaan er zeker met z’n
allen een leuk feestje van maken!
PROGRAMMA:
De week voor carnaval zal er een prijsvraag gehouden worden in de klassen. De juffen en meesters
gaan jullie hier mee over vertellen.
Op woensdag 10 februari is er een raar-met-je-haar dag. Wees creatief, doe iets geks en kom met je
mooiste haar-creatie naar school.
Donderdag 11 februari is hoedjes-dag! Alle gekke hoedjes/petjes/creatief zijn welkom!
Vrijdag 12 februari is het echte carnavalsfeest en mag iedereen volledig in carnavalsoutfit naar
school komen. Er zal ook een modeshow gehouden worden in je klas waar de meest
gekke/bijzondere/doldwaze outfit per klas een prijsje kan winnen. Die dag gaan we ook de
carnavals-winterspelen houden, dus kies wel voor een outfit waarin je nog een beetje kan bewegen.
Mocht het zo zijn, wat we uiteraard niet hopen, dat de scholen nog tot dan gesloten moeten blijven,
dan komen we met een aangepast programma en worden jullie daar nog apart over geïnformeerd.
Groetjes van de OV-carnavalcommissie en de betrokken leraren.

ALAAF!
CITO-toetsen
Normaal gesproken worden er in deze periode CITO-toetsen afgenomen. Afhankelijk van wanneer de school weer
opengaat wordt bepaald wanneer de precieze afnamemomenten plaatsvinden. We verwachten dat dit in maart
zal zijn. Omdat we ons voor kunnen stellen dat sommige kinderen afgelopen tijd anders hebben
geprofiteerd van het onderwijsaanbod op afstand, moeten we voorzichtig zijn met het interpreteren van
de niveaus A t/m E. Ook omdat de score aangeeft hoe leerlingen presteren in vergelijking met leerlingen
in een ‘normaal jaar’. We gebruiken de informatie uit de toetsresultaten met name om duidelijk te krijgen
op welke leerstofonderdelen extra aanbod nodig is.

Rapporten en oudergesprekken
23 februari zou eigenlijk het rapport mee naar huis gaan. Dit wordt uitgesteld tot na de CITO-toetsen. Dat betekent
dat de kijkavond en de oudergesprekken ook verzet zullen worden. Zodra we meer weten wordt u hierover
geïnformeerd.

Advies VO
Op dit moment wordt er in de media veel gesproken over kansrijk adviseren. Onze leerlingen van groep 8 hebben
in december hun definitief advies al gehad. Op dit moment blijft de Cito-eindtoets op de geplande data staan. De
voorlopige adviezen voor groep 7 staan het eind van dit schooljaar op de kalender. Vooralsnog gaan deze gewoon
door.

Open dag
Op geplande open dag van woensdag 12 maart gaat niet door. Toch is het voor ons als school wel belangrijk om
nieuwe leerlingen in beeld te hebben zodat we rekening kunnen houden met de groepsbezetting voor schooljaar
2021-2022.
We vragen u dan ook, als u dit nog niet heeft gedaan, uw kind in te
schrijven als hij/zij komend schooljaar 4 jaar wordt. Hiervoor kunt u
een mail sturen naar klokhuis@eenbes.nl
Zolang de scholen gesloten zijn, worden er geen rondleidingen gegeven.

Bericht vanuit de MR
Beste ouder/verzorgers;
Om u een beter beeld te geven van wat wij als MR allemaal doen willen wij u middels een korte samenvatting van de
vergaderingen op de hoogte houden via 't Pitje.
Op donderdag 10 december is de MR digitaal bijeengekomen.
We hebben gesproken over de personele bezetting na de kerstvakantie.
Het digitale schoolbezoek van de onderwijsinspectie.
De inhoud van de studiedag, waarbij we verder zijn gegaan over de verandering van onderwijsconcept en wat de
volgende logische stap zou moeten zijn.
Verder hebben we het gehad over hoe u als ouder nog beter mee kunnen nemen in ons veranderende schoolconcept.
Onderwerpen als passend onderwijs en communicatie zijn onze speerpunten voor het lopende schooljaar en zullen dus
elke vergadering aan bod komen.
Helaas kregen we net na de vergadering te horen dat er weer een algehele lockdown kwam. Dus sommige informatie
uit deze vergadering klopt niet meer.
Onze volgende vergadering zal op dinsdag 2 februari om 20.00 uur zijn.
Onze vergaderingen zijn (deels) openbaar dus mocht u interesse hebben om de volgende vergadering als toehoorder
bij te wonen kunt u een mail sturen naar mrklokhuis@eenbes.nl of naar tamara.schenkels@eenbes.nl.

