22 april 2022 - nummer 8

Agenda
Vrijdag 22 april
Maandag 9 mei
Dinsdag 10 mei
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 20 mei
Woensdag 25 mei

12.30 uur start mei-vakantie
Weer naar school
OV-vergadering; 20.00 uur
Talententijd groep 0/1, 3/4a en groep 5/6b
Afscheid Bregje en Wilma
Studiedag; alle kinderen vrij
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 22 april t/m 25 mei
22 april
28 april
30 april
2 mei
4 mei
5 mei
5 mei
6 mei
6 mei
8 mei
14 mei

Farah (groep 1/2a)
Jaeley (groep 3/4b)
Yara (groep 3/4a)
Vera (groep 5/6b)
Zoë (groep 7)
Elena (groep 1/2b)
Raf (groep 3/4b)
Arman (groep 3/4b)
Kyan (groep 7)
Yesper (groep 5/6b)
Ryan (groep 8)

15 mei
17 mei
17 mei
17 mei
18 mei
20 mei
22 mei
23 mei
24 mei
24 mei
24 mei

Milou (groep 1/2a)
Lenora (groep 7)
Fenna (groep 8)
Sofie (groep 8)
Lenne (groep 3/4b)
Sofie (groep 3/4b)
Lenn (groep 3/4a)
Tristan (groep 3/4b)
Colin (groep 5/6a)
Eden (groep 7)
Julian(groep 8)

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode zijn Jaimy en Lenn 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 19 april
Afgelopen dinsdag hebben we met het team een studiedag gehad waarin we ons weer verder geschoold zijn voor
wat betreft ons rekenonderwijs.
Hierbij aansluitend hebben ook naar komend schooljaar gekeken en hebben we gekozen om komend schooljaar
in homogene groepen, behalve de groepen 1/2 les te geven. Dit betekent komend jaar dat er naast de
kleutergroepen twee groepen 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8 zal zijn. We

zien namelijk dat er door corona nog grotere onderlinge verschillen ontstaan zijn. In heterogene groepen liggen
de verschillen logischerwijs nog verder uit elkaar, waardoor het voor de leerkrachten moeilijker wordt om
onderwijs te geven dat recht doet aan deze niveauverschillen. Ook zal er groepsdoorbroken gewerkt worden,
zoals u en de kinderen al gewend zijn. We laten u binnenkort weten welke leerkracht(en) in welke groep komen.

Leuk nieuws
Op 2 april heeft juf Marjolein een dochtertje “Rosalie” gekregen.
Zij, haar man Niels en zoontje Tobias genieten op dit moment van
hun gezinsuitbreiding.
We wensen hen heel veel plezier en geluk met z’n viertjes.

Basisschool app
Bent u ook wel eens uw pushberichten kwijt? Heeft u het berichtje niet helemaal
goed kunnen lezen? Dat is natuurlijk erg vervelend. Wist u dat u het bericht gewoon
terug kunt vinden in de app?
Ga dan naar het wieltje in de linkerbovenhoek (zoals aangegeven op de afbeelding).
Als u daarop klikt komt u bij de instellingen van de app terecht. Als u dan het kopje
meldingen aanklikt kunt u alle pushmeldingen zien die wij ooit verstuurd hebben.
Wel zo handig als u het bericht heeft geopend maar niet goed heeft gelezen.

Talententijd
Op vrijdag 13 mei staat 'Talententijd' op de kalender. De kinderen van groep
0/1, 3/4a en 5/6b mogen op deze dag, als ze willen, hun talent laten zien.
U als ouder(s) / verzorger(s) van deze groepen mogen dan ook komen kijken.
De Talententijd begint om 11.00 uur in de speelzaal.
Wat houdt Talententijd in? De kinderen mogen alleen, samen of in een
groepje laten zien wat ze kunnen. Dit kan bijvoorbeeld een goocheltruc zijn,
muziek maken, een dansje, noem maar op. Het is de bedoeling dat de
kinderen dit thuis gaan oefenen. De kinderen mogen mee doen, maar willen
ze liever alleen kijken mag dit ook.
De kinderen die mee willen doen kunnen zich uiterlijk maandag 9 mei opgeven bij de eigen leerkracht.

Avondvierdaagse

Goede doelen
Ook dit jaar heeft de commissie goede doelen gekeken naar een
passend lokaal doel dat we als school kunnen steunen.
We zijn tot het besluit gekomen om donaties op te halen voor het
Heppie (t)Huis.
Het Heppie (t)Huis is een huis voor 8 kinderen en jongeren die (tijdelijk)
niet meer thuis kunnen wonen. Ze geven de kinderen en jongeren een
veilige, stabiele woonplek in hun eigen sociale omgeving vlakbij hun
vrienden, school en (sport)club. Voor meer informatie over Het Heppie
(t)Huis kun je kijken op www.heppiethuis.nl
Gezien de huidige situatie in Oekraïne is er gekozen om de opbrengst van dit jaar te splitsen en zo ook een steentje
bij te dragen aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.
Donaties halen we dit jaar op in de vorm van statiegeldbonnetjes. Dit mogen bonnetjes van alle supermarkten in
Geldrop zijn.
In elke klas komt een geldmeter te staan waarin de bonnetjes verzameld worden.
Als je vragen hebt kun je een mailtje sturen naar de OV of een van ons aanspreken op het schoolplein.
Laten we met zijn allen een mooi bedrag op halen voor deze goede doelen en start in de vakantie alvast met
sparen!
Lieve groetjes,
Namens de goede doelen commissie,
Meggie & Dilek
Kirsten, Marianne & Renske

Terugblik Pasen
Afgelopen week hebben we pasen gevierd met alle
kinderen. Het was een super leuke dag met
paaseitjes zoeken, paasspelletjes op het school en
een gezellige paaslunch.
De kinderen hebben ervan genoten! En wij ook.
Hulpouders bedankt!
OV commissie pasen.

Trots op onze kinderraad!
8 april konden de kinderen uit de kinderraad eindelijk weer met z'n allen om de tafel met
juf Bregje. Aan het begin van het schooljaar hadden we met elkaar afgesproken dat de
kinderraad gaat helpen met het rondleiden van nieuwe leerlingen en hun ouders. We
hebben samen besproken wat je dan allemaal kunt vertellen, de kinderen hadden goede
ideeën. Ook hebben we de taken verdeeld en afgesproken dat er iedere keer twee andere
kinderen aan de beurt zijn. Afgelopen maandag hebben Femke en Lars de eerste ouders
rondgeleid, dat hebben ze heel knap gedaan!

Het team van ‘t Klokhuis wenst iedereen een
fijne

Nieuws van buitenPinksterkamp
Activiteiten voor in de vakantie

