26 februari 2021- nummer 7

Agenda
Maandag 15 maart
Dinsdag 23 maart
Vrijdag 26 maart

Week van de lentekriebels
OV-vergadering: 20.00 uur
Talentontwikkeling (gaat niet door)
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 26 februari t/m 26 maart
2 maart
2 maart
3 maart
3 maart
6 maart
6 maart
6 maart
8 maart
12 maart

Sem (groep 4/5a)
Zoey(groep 6/7a)
Hidde (groep 0/1a)
Evelien (groep 2/3b)
Meagan(groep 2/3b)
Jasjit (groep 2/3b)
Denvi (groep 4/5b)
Lars (groep 4/5a)
Nando (groep 7/8)

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

Lara (groep 6/7b)
Tijn (groep 7/8)
Max (groep 0/1b)
Joaz (groep 4/5a)
Stef (groep 4/5b)
Elisa (groep 6/7a)
Junior (groep 4/5a)
Guusje (groep 7/8)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode is Dila in groep 0/1a gestart. We heten haar van harte welkom en
wensen haar een fijne en leerzame tijd toe op ’t Klokhuis!

Algemeen
Weer op school
Het is heerlijk om de kinderen weer op school te zien, ook al is dit met allerlei beperkingen en maatregelen.
Graag willen we onze kijk meegeven met betrekking tot de negatieve focus vanuit de media op de
"leerachterstanden" die de kinderen van nu opgelopen zouden hebben. Wij vinden die berichtgeving schrijnend.
Je zal maar een kind van nu zijn, terwijl je elke dag ongelofelijk je best doet om alles voor elkaar te krijgen. In een
ongewone situatie, in een wereld die totaal anders is dan we allemaal gewend zijn en waarin heel veel van je
gevraagd wordt.
Uiteraard heeft de afgelopen periode effect op de kinderen. Maar niet alleen op de kinderen, op ons allemaal. Nu
onze kinderen weer naar school mogen, nemen we ze weer mee in waar ze gebleven zijn; vanuit een nieuwe
beginsituatie. We gaan zien wat voor sprongen sommige kinderen gemaakt hebben en welke kinderen toch wat
meer moeite hebben gehad. We gaan gewoon doen wat we altijd deden, kijken naar het kind en werken vanuit
vertrouwen. Zorgen voor een rijk en goed aanbod voor alle kinderen. En doen wat er nodig is. Vertrouw op het
vakmanschap van ons team. Vertrouw op uw kind. En vertrouw erop dat het goed komt, of beter, dat het al goed
is!

Leuk nieuws
Op 18 januari is juffrouw Ilona trotse mama geworden. Zij en haar vriend Frank hebben
een dochtertje gekregen “Lise”. We wensen het kersverse gezinnetje heel veel geluk
samen.

Ook Juf Marianne is op 6 februari trotse mama
geworden. Zij, haar man Ronald, Didi en Joni
hebben er een lieve dochter en zusje bij.

Rapporten en oudergesprekken
We willen u graag laten weten dat het rapport meegaat op dinsdag 13 april. De oudergesprekken via Teams zijn
verzet naar donderdag 15 april en dinsdag 20 april.

Juf Martine en juf Paulien
Beste ouders en kinderen,
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik na 9 hele fijne jaren ’t Klokhuis ga verlaten. Ik heb hier altijd met veel
plezier gewerkt en ook ontzettend veel geleerd.
Een nieuwe uitdaging kriebelt al een tijdje, en nu er een mooie kans op mijn pad komt grijp ik deze graag aan. Na
Pasen zal ik de overstap gaan maken naar basisschool Puur Sang in Mierlo.
Tot die tijd ga ik er samen met de kinderen en mijn collega’s nog een hele fijne tijd van maken en zorg ik uiteraard
voor een goede overdracht.
Ik wil jullie allemaal alvast hartelijk bedanken voor jullie inzet, vertrouwen en betrokkenheid. Ik ga 't Klokhuis dan
ook zeker missen!
Groetjes juf Martine
Juf Paulien, momenteel al werkzaam op 't Klokhuis, zal naast juf Tamara gaan werken in groep 2/3b.
We wensen juf Martine heel veel succes met haar nieuwe uitdaging en bedanken haar voor al haar inzet en mooie
werk dat ze op 't Klokhuis heeft verricht.

Gym
Vanaf komende week wordt er ook weer gymles in de
gymzaal gegeven.

Aanmelden

Bericht vanuit de OV
Beste ouders,
Het is hoog tijd voor nieuws vanuit de OV.
U hebt allereerst nog een verslagje tegoed over de vorige vergadering van 15 januari.
• We waren blij elkaar tijdens de schoolsluiting toch weer te zien, al was het dan via Teams. Fijn dat juf
Lisette namens school inbelde.
• De notulen van de vergadering van 4 november zijn goedgekeurd en op de website geplaatst. Ze zijn ook
te vinden via het SchoolApp-item OV.
• Niet alle klassen hebben een klassenouder en niet overal is een klassenlijst verspreid. Doordat de
informatie-avonden niet op school gehouden konden worden, is dat waarschijnlijk vergeten door
sommige leerkrachten en ouders.
• Mochten ouders zich willen opgeven voor ouderhulp, dan kan dat nog steeds, bijv. via het SchoolAppitem Hulpouders.
• We hebben de evaluatie van de Sinterklaas activiteit gedaan. Deze verliep iets anders dan anders, maar
heeft gelukkig wel door kunnen gaan. Omdat we voor volgende jaren moeten kijken naar eventuele
aanpassingen in het budget, hebben we gesproken over het bijvoorbeeld verminderen of weglaten van
de bijdrage voor het surprise cadeau. Het klassencadeau is misschien ook overbodig.
Daarentegen is het budget voor de onderbouw best laag. Het wordt steeds moeilijker daar iets leuks voor
te vinden.

•
•

Bij de jaarvergadering begin volgend schooljaar wordt de nieuwe begroting besproken en zal een
eventueel voorstel voor veranderingen in stemming gebracht worden.
De Kerstactiviteit moest helaas op het allerlaatste moment afgeblazen worden. De bedoeling was om
zoveel mogelijk te gebruiken en in te passen bij de activiteiten rondom Carnaval. We hoopten heel erg
dat dat door zou kunnen gaan.

Inmiddels is de school gelukkig weer open.
Met gekke-haren-dag, gekke-hoedjes-dag en op vrijdag feestelijkheden in de klas, is Carnaval toch gevierd.
Als het goed is, is er vandaag weer in de schooltuin gewerkt door een groep kinderen van school samen met
hulpouders.
We proberen met z'n allen zoveel mogelijk toch ons steentje bij te dragen om ook dit jaar een beetje mooier en
leuker te maken voor de leerlingen van 't Klokhuis!
Op donderdag 19 maart om 20.00 uur hebben we onze volgende OV-vergadering. Deze vergadering zal
hoogstwaarschijnlijk via Teams plaatsvinden. We zullen o.a. terugkijken naar de afgelopen periode en bespreken
wat er de komende maanden op het programma staat.
Mocht u deze vergadering willen bijwonen, meldt u dan van tevoren aan via onderstaand mailadres. U krijgt dan
op de dag zelf een uitnodiging via de e-mail.
Hartelijke groeten en tot ziens, de ouderraad, orklokhuis@eenbes.nl

Nieuws van buiten
CMD
Beste ouders/verzorgers,
Gezien de beperkende maatregelen die het coronabeleid op dit moment met zich meebrengt, is het nog steeds
niet mogelijk om het spreekuur van het CMD op school te laten plaatsvinden.
Mocht u vragen hebben of advies willen op het gebied van opvoeden, opgroeien en ondersteuning voor kind en
gezin dan kun u contact met mij opnemen.
Dit kan telefonisch via 06-34166755 of via e-mail: j.van.gerwen@geldrop-mierlo.nl
Janneke van Gerwen

