26 maart 2021- nummer 8

Agenda
Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Woensdag 7 april

MR-vergadering: 20.00 uur
Paasviering
Kinderraad
2e Paasdag: alle leerlingen vrij
Studiedag: alle leerlingen vrij
Start thema: Geld en beroep

Dinsdag 13 april

Buitenlesdag
1e rapport
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Eindcito: groep 8
Eindcito: groep 8
Eindcito: groep 8
Koningsspelen
Koningsdag: alle leerlingen vrij
Het volgende Pitje

Donderdag 15 april
Dinsdag 20 april
Woensdag 21 april
Donderdag 22 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Vrijdag 30 april

Jarigen
Van 26 maart t/m 30 april
27 maart
Darina (groep 2/3a)
20 april
4 april
Merle(groep 4/5a)
20 april
8 april
Mara (groep 0/1b)
22 april
10 april
Sem (groep 4/5b)
25 april
16 april
Pip (groep 2/3a)
28 april
17 april
Matz (groep 2/3b)
30 april
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Lyna Anna (groep 2/3a)
Robin (groep 6/7b)
Farah (groep 0/1a)
Luuk (groep 7/8)
Jaeley (groep 2/3b)
Yara (groep 2/3a)

Welkom
Afgelopen periode zijn Jessy en Teun in groep 0/1a gestart. Van harte welkom
en een fijne en leerzame tijd op 't Klokhuis gewenst!

Algemeen
Onderwijs vanuit thuis
Helaas komt het regelmatig voor dat we leerlingen thuis hebben zitten met corona-gerelateerde klachten. Dat
betekent dat we als school snel moeten schakelen. De leerkracht zal proberen zo snel mogelijk voor zorgen dat
uw kind thuis verder kan gaan met zijn/haar werk.

Het is voor leerkrachten echter een behoorlijke uitdaging om kinderen in de klas en thuis tegelijk les te geven.
Zoals we al eerder gecommuniceerd hebben, ligt de focus op fysiek onderwijs in de klas en alles wat een leerkracht
extra kan doen is heel fijn voor de kinderen die verplicht thuis moeten blijven.
Voor leerlingen in groep 4 t/m 8 wordt er zo snel als mogelijk werk klaargezet in Snappet. De leerkracht bekijkt of
het mogelijk is om de leerling(en) in te laten bellen zodat hij/zij de instructie mee kan volgen. Voor de jongere
leerlingen kan er eventueel een werkpakketje opgehaald worden of wordt dit afgegeven door klasgenootjes.

Rapporten en oudergesprekken
Op dinsdag 13 april krijgt uw kind het eerste rapport mee naar huis. Helaas dit keer ook
weer zonder kijkavond maar gelukkig kunnen we wel weer oudergesprekken via Teams
houden. U heeft een e-mail ontvangen met daarin instructies voor het inschrijven voor de
oudergesprekken.

‘s Ochtends wegbrengen naar school
We merken de laatste weken dat steeds meer ouders 's ochtends op het schoolplein
komen wanneer zij hun kind naar school brengen. Dit is nog steeds niet de bedoeling.
Wanneer het noodzakelijk is om op het schoolplein te komen, spreekt u dit vooraf af
met de leerkracht of met een medewerker die bij de poort staat. Als u een andere
ouder dus wel op het schoolplein ziet, kunt u ervanuit gaan dat dit met een reden is.
Ook wordt er niet gezwaaid bij de ramen van de kleuterklassen, ook niet door ouders
die een ander kind naar de Grabbelton brengen.

Verkeer rondom de school
Nu de scholen weer open zijn zien we een toename
van verkeersdrukte rondom de school. Voor en na
schooltijd ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties,
omdat ouders de auto voor de poort willen parkeren.
Op deze manier worden de in/uitgangen van de
speelplaats geblokkeerd en is er slecht zicht voor
overstekende kinderen en hun ouders. Daarnaast
willen we specifiek aandacht vragen aan
automobilisten voor het op en afrijden van de
parkeerplaats. Wees alert op kinderen en ouders die op weg zijn naar de school.
Het heeft onze voorkeur dat kinderen en ouders lopend of met de fiets naar school komen. Als het echt niet
anders kan en je moet je kinderen met de auto brengen, dan doe je er goed aan een paar straten verderop te
parkeren en het laatste stukje te lopen. Je houdt de straten rondom de school dan zoveel mogelijk vrij,
waardoor er minder kans is op gevaarlijke verkeerssituaties. Laten we samen zorgen voor een veilige
verkeerssituatie rondom de school.

Theoretisch verkeersexamen
Op woensdag 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 in mei ’21. Op dit moment weten we nog niet of het
praktisch verkeersexamen door kan gaan, dat is afhankelijk van de Coronamaatregelen. 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.

Skaten is leuk!
Op donderdag 8 april komt Skate-A-Way naar basisschool ’t Klokhuis. Ze gaan een skateclinic verzorgen voor de
kinderen van groep 4 t/m 8. De skateclinic is een activiteit in het kader van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel
(BVL). De kinderen gaan als groep (de bestaande bubbel) de clinic volgen. Er zijn twee instructeurs beschikbaar
zodat er ook gedifferentieerd kan worden. Er is een beginnersgroep en een groep voor gevorderden.
Met de beginnersgroep gaan we proberen d.m.v. leuke /speelse oefeningen plezier te creëren, zodat de kinderen
aan het eind van de les met een voldaan gevoel de skates weer uit zullen doen. Oefeningen die worden behandeld
zijn: vallen en opstaan, evenwichtsoefeningen om überhaupt te blijven staan. Soms in combinatie met een bal of
hoepel om het nog interessanter te uitdagender te maken.
Dan is er de groep gevorderden. In deze groep zitten de kinderen met meer ervaring op de skates. Deze kinderen
kunnen al staan en rollen. Deze groep start ook met vallen en opstaan, daarna evenwichts- en remtechnieken en
het tweede gedeelte van de les is gereserveerd voor het parcours van stoepjes, plankjes en schansjes.
Tijdens de clinics staat veiligheid voorop. De kinderen zijn verplicht het totale pakket aan bescherming te dragen.
Dit bestaat naast de skates uit pols-, elleboog, kniebescherming en een helm( kan fietshelm, paardrijcap, skihelm,
skatehelm etc zijn ) Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. Als kinderen skates en of
beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, kunnen ze kosteloos lenen bij Skate-A-Way. Graag zoveel mogelijk
spullen zelf meenemen. Je mag in plaats van skates ook rolschaatsen meenemen.
Vergeet niet om een pet of muts mee te nemen voor onder de leenhelm. De kinderen dragen een pet of muts
i.v.m. hygiëne.

Bericht vanuit de GGD Brabant-Zuidoost
Meer besmettingen op scholen
Wij zien in onze regio een duidelijke stijging van het aantal besmettingen op scholen,
met name in het primair onderwijs. Bij het bron- en contactonderzoek valt op dat
relatief veel leerlingen met (lichte) klachten toch nog op
school komen en zichzelf pas later laten testen. Alertheid op klachten en het thuisblijf
beleid blijft dus belangrijk.

Koningsspelen 2021 gaat door!
Het thema dit jaar is IK+JIJ=WIJ. Dit jaar helaas zonder Koningsontbijt maar buiten sporten
dat mag wel! Vanaf 26 maart is het Lied 'Zij aan Zij' van Kinderen voor Kinderen te
beluisteren met bijbehorend dansje, dus ouders en Kids ga alvast beginnen met oefenen!
Aangezien het niet wenselijk is om op 1 locatie samen te komen en groots uit te pakken
hebben is er door LEEF Geldrop-Mierlo een andere vette activiteit bedacht.
Namelijk een escape room: De kroon van de koning!!!
‘’De kroon van Koning Willem-Alexander is gestolen, om de kroon terug te vinden hebben we jullie hulp nodig!’’
Jullie kinderen gaan tijdens de week van de Koningsspelen aan de slag met een escape room. Ze gaan dagelijks
een sportieve opdracht uitvoeren van ongeveer 15 minuten. Wanneer de opdracht behaald wordt ontvangen de
kinderen één hint. Wie heeft er na vier dagen vier hints weten te behalen?
Op vrijdag 23 april is de afsluiting van de Koningsspelen. Er is op groepsniveau een ochtend vullend programma
met sportieve activiteiten. We willen de kinderen vragen in sportieve, oranje of rood-wit-blauwe kleding te
komen!
Uiteindelijk
wordt
deze
dag
het
mysterie
van
de
kroon
opgelost
met
behulp van de eerder behaalde hints.
sportieve groetjes, commissie Koningsspelen

Het team van ’t Klokhuis wenst iedereen alvast
een vrolijk pasen

