25 maart 2022 - nummer 7

Agenda
Woensdag 30 maart
Maandag 31 maart
Vrijdag 1 april
Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
Donderdag 14 april
Dinsdag 19 april

OV-vergadering: 20.00 uur
Theorie verkeersexamen groep 8
Kinderraad
Start blok 5 DVS: “We dragen allemaal een steentje bij”
Buitenlesdag
Paasviering
Studiedag: alle leerlingen vrij!
Start thema: Kunst
Cito eindtoets groep 8
Cito eindtoets groep 8
MR-vergadering: 20.00 uur
Koningsspelen
Het volgende Pitje
12.30 uur: start mei-vakantie

Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

Jarigen
Van 25 maart t/m 22 april
27 maart
4 april
6 april
8 april
10 april

Darina (groep 3/4a)
Merle (groep 5/6a)
Vive (groep 1/2b)
Mara (groep 1/2b)
Sem (groep 5/6b)

16 april
17 april
20 april
20 april
22 april

Pip (groep 3/4a)
Matz (groep 3/4b)
Lyna Anna (groep 3/4a)
Robin (groep 8)
Farah (groep 1/2a)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode zijn Sem en Teun 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
Studiedag 18 maart
Afgelopen week hebben we met het team een studiedag gehad waarin we samen hebben gekeken naar de
toetsresultaten op ‘t Klokhuis. Ook hebben we een plan van aanpak gemaakt per groep om ons rekenonderwijs
nog beter aan te laten sluiten bij wat de kinderen nodig hebben om te blijven groeien.
Op dinsdag 19 april staat er weer een studiedag op de kalender. Op deze studiedag gaan we als team weer aan
de slag met ons rekenonderwijs en gaan we verder met de voorbereidingen voor komend schooljaar.
Hopelijk kunnen we u in het volgende Pitje iets meer vertellen over de groepsindeling van het komend schooljaar.

Theoretisch verkeersexamen groep 8
Op donderdag 31 maart neemt groep 8 deel aan het digitale theoretisch
verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen beantwoorden 25
vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Zijn er 16 vragen goed
beantwoord, dan ben je geslaagd. Naast kennis, komen ook veiligheidsbewustzijn,
vaardigheden en houding aan de orde. Uiteraard gaan de examenvragen over
realistische herkenbare verkeerssituaties. Het praktisch verkeersexamen vindt
plaats op 19 mei '22. Informatie over het praktisch verkeersexamen ontvangen de
leerlingen op een later tijdstip.
We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes op 31 maart met het theoretisch verkeersexamen.

Pleinspelen
Komende maandag start Maud Vaessen van Leef weer met de pleinspelen. In de pauze zal ze een spel
voorbereiden en geven voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Leerlingen die willen kunnen hieraan
meedoen.

Muziek
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn gestart met een muziekproject. Onze leerkrachten
geven samen met muziekdocent Neeltje de muziekles om zo de lessen samen met de
methode 123 zing voor onze leerlingen meer inhoud te geven.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april is het weer koningsdag. Het thema van dit jaar is “Voel je fit”. De
werkgroep is druk bezig met de organisatie ervan. Zoals het er nu uitziet wordt deze
waarschijnlijk weer gehouden op de voetbalvelden. U ontvangt hier binnenkort per mail
meer informatie over.

Buitenlesdag
Op 5 april is De Nationale Buitenlesdag. Ook onze school doet hieraan mee. Iedere groep zal deze dag een les
buiten hebben. Dat kan en reken-, taal- of andere les zijn.
Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties maar ook
nog eens leuk!

Nieuws vanuit de MR
De afgelopen vergadering d.d. 24-2-2022 zijn de volgende punten aan bod gekomen.
• De inzet van Qrabbel.
• De inzet van de NPO gelden.
• Communicatie van ouders naar leerkrachten toe.
• Het GMR event.
De notulen hiervan zullen zo spoedig mogelijk op de website komen te staan.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 21-4-2022
Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Dat kan…..
Stuur even een mail naar mr.klokhuis@eenbes.nl

Het team van ’t Klokhuis wenst iedereen

Nieuws van buitenPinksterkamp
Pinksterkamp
Beste ouders/verzorgers,
Na drie jaar is het eindelijk weer zover!
Het PINKSTERKAMP staat weer voor de deur.
Een weekend vol leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een sportdag, bosspellen en een bonte avond!
Aan dit weekend wordt een thema gekoppeld, deze zal later bekend worden. Het kamp wordt georganiseerd door
wijkvereniging den Akert.
De kosten voor het kamp zullen voor leden en niet-leden verschillend zijn:
Leden: €67,50
Niet-leden: €80,Het weekend zal plaats vinden in het pinksterweekend (vrijdag 3 t/m maandag 6 juni 2022).
Het is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. Dus mocht je het leuk vinden, schrijf je dan zeker in. De inschrijfavond
zal plaatsvinden op donderdag 21 april van 19.00 tot 19.30 uur in het wijkgebouw.
Tip van ons: Je kan nog altijd lid worden van de wijkvereniging. Dit is ook altijd leuk voor andere activiteiten die georganiseerd
worden door de wijkvereniging.
Nog een laatste oproep: Mocht je het als ouder leuk vinden om als leider mee te gaan, kan je een berichtje sturen naar 0648514621 (Pim van den Heuvel).
Groetjes, de organisatie van het Pinksterkamp

