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Agenda
Vrijdag 24 april
Maandag 11 mei
Dinsdag 19 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Vrijdag 29 mei

Laatste werkdag juf Marion
Start meivakantie”
Weer naar school
OV-vergadering via Microsoft teams: 20.00 uur
Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Het volgende Pitje

Jarigen
Van 24 april t/m 29 mei
25 april
25 april
28 april
30 april
30 april
2 mei
4 mei
5 mei
6 mei
6 mei
8 mei
14 mei
14 mei

14 mei
17 mei
17 mei
17 mei
18 mei
20 mei
22 mei
23 mei
24 mei
24 mei
24 mei
26 mei

Lotte (groep 2/3)
Luuk (groep 7/8)
Jaeley (groep 2/3)
Yara (groep 2/3)
Noah (groep 7/8)
Vera (groep 4)
Zoë (groep 5)
Raf (groep 1/2b)
Arman (groep 1/2a)
Kyan (groep 5/6)
Yesper (groep 3)
Ryan (groep 5/6)
Dewy (groep 7/8)

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

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Algemeen
Nieuws
Afgelopen woensdag heeft u een brief ontvangen van het bestuur over de maatregelen omtrent de opening van
de scholen na de meivakantie. Met het team zijn we afgelopen dagen hard aan het werk geweest om hiervoor
een plan te maken hoe dit eruit gaat zien voor ’t Klokhuis. U vindt dit plan in de bijlage van dit Pitje.

Juf Marion
Vandaag is de laatste werkdag van juf Marion. Zij gaat dan van haar
welverdiende pensioen genieten. We hadden deze dag anders
gepland maar helaas heeft dit niet door kunnen gaan.
We bedanken juf Marion nogmaals voor al haar jaren harde werken
op school en wensen haar heel veel plezier de komende jaren.
Juf Marjolein staat tot haar zwangerschapsverlof fulltime in de
groep.

Schoolorganisatie 2020-2021
Ondanks alle Corona- ontwikkelingen zijn we met het team wel bezig met alle schoolontwikkelingen voor
komend schooljaar.
We hebben op vrijdag 10 april een studiedag gehad. Op deze dag hebben we ons onderwijs voor de komende
jaren en het komende jaar bekeken. Een aantal weken geleden hebben we u, ouders, gevraagd om hierin mee
te denken. Alle input van het team en ouders hebben we hierin meegenomen. Alle ouders die hieraan een
bijdrage hebben geleverd, bedankt hiervoor!
We hebben onze groepindeling voor het komend schooljaar al rond. Dit is al met de MR besproken.
Zoals u weet, bieden we afgelopen jaren steeds meer groepsdoorbroken lessen aan. Leerlingen leren op
verschillende manieren en hebben ook op verschillende manieren instructie nodig. Iedereen is tenslotte anders
en heeft iets anders nodig. We hebben ervoor gekozen om komend schooljaar van alle groepen een combinatie
‘stamgroep’ te maken. Een aantal voordelen van deze indeling:
•
•
•
•
•

Gelijke “stam” groepen in leerlingenaantallen
Parallelgroepen zodat leerkrachten veel samen kunnen werken
Mogelijkheid tot verdeling van leerlingen over verschillende groepen
Aparte instroommogelijkheid bij groep 0 met aandacht voor de basisvaardigheden
Nog instroom gedurende het jaar mogelijk en geen stop vanaf het begin (uiteraard met een begrenzing
op instroomaantallen)

Alle groepen starten en eindigen in de ‘stamgroep’ maar gedurende de dag kunnen ze ook met andere
leerlingen in een groep zitten. Dit is afhankelijk van datgene wat uw kind nodig heeft.
Hierdoor zijn de volgende groepen ontstaan:
1 groep 7/8
2 groepen 6/7
2 groepen 4/5
2 groepen 2/3
2 groepen 0/1

27 leerlingen
27 leerlingen
29 leerlingen
30 leerlingen
Deze groepen starten met 16 leerlingen. Hier komen gedurende het schooljaar nog
leerlingen bij.

Deze indeling leidt ook tot andere samenstellingen van de groepen. We gaan nog bekijken welke leerlingen bij
elkaar in de groep komen, uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind bij een vriendje of vriendinnetje in de groep
komt.
Welke leerkracht voor welke groep staat is nog niet bekend. Zodra dit helemaal rond is, hoort u dit van ons.

Oproep MR lid
Beste ouders/verzorgers,
’t Klokhuis is per 1 augustus 2020 op zoek naar een
nieuw MR lid.
Dhr Patrick van Eerd, lid van de MR van ’t Klokhuis, heeft
te kennen gegeven dat hij na dit schooljaar wil stoppen
als MR lid. Zoals u weet bestaat de MR op ’t Klokhuis uit
drie ouders en 3 teamleden.
We nodigen belangstellende ouders/verzorgers uit om zich kandidaat te stellen voor de MR. U kunt dit kenbaar
maken door een mail te sturen naar mrklokhuis@eenbes.nl
Kandidaten kunnen zich tot vrijdag 15 mei aanmelden bij Lisette van der Hulst via bovenstaande email.
Indien er nog vragen zijn, kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Met vriendelijke groeten, namens de MR,
Lisette van der Hulst, secretaris MR

Nieuws van de Oudervereniging
Vanwege de sluiting van de school konden er een aantal activiteiten helaas niet doorgaan dit jaar.
Ook de Avondvierdaagse in juni is door de organisatie geannuleerd.
We moeten nog bekijken hoe het tot het einde van het schooljaar verder gaat.
Op 19 mei om 20 uur is de volgende vergadering vanuit de OV. Deze vergadering zal via Teams plaats gaan
vinden, aangezien we volgens de RIVM richtlijnen nog niet bij elkaar mogen komen.
Op de agenda staan o.a. de volgende punten:
• evaluatie carnaval
• stand van zaken schoolreis 2020/2021
• ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
Mocht u de vergadering bij willen wonen, meldt u dan van tevoren
aan via orklokhuis@eenbes.nl en u krijgt op de dag zelf een
uitnodiging om de vergadering bij te wonen.

Komend jaar willen we ons, op welke manier dan ook, graag weer inzetten voor het organiseren van extra
activiteiten voor de kinderen van school. Hulp is altijd welkom!

De OV, iets voor jou?
Activiteiten op school mee organiseren
en onderdeel zijn van een gezellige club actieve ouders?
Meegaan op schoolreis?
De eindvoorstelling van de Kinderboekenweek zien?
Sinterklaas langs alle klassen begeleiden?
De school in hogere kerstsferen brengen?
In je gekste carnavalsoutfit een feestje vieren met de kinderen?
Je sportief uitleven tijdens de koningsspelen?
Adviseren aan het team of de MR over zaken die alle kinderen of ouders in het algemeen aangaan?
Wat er wel of niet mogelijk is komend schooljaar vanwege COVID-19, weten we nog niet.
Maar als lid van de ouderraad, het bestuur van de oudervereniging, kun je meedenken en meedoen!

Wij willen ons volgend jaar graag inzetten
om extraatjes te organiseren,
kom jij ons daarbij helpen?
Meer info staat op de website https://www.klokhuisgeldrop.nl/voor-ouders/oudervereniging.htm
of kan je vragen aan de huidige leden.

Je kunt ons bereiken op: orklokhuis@eenbes.nl

Nieuws van buiten
Vanuit het CMD
De huidige maatregelen rondom het Corona-virus vragen veel van ons. Hoe ga je hier als ouder mee om? Als ouder kun
je tegen situaties aanlopen, waar je graag ondersteuning bij zou willen hebben.
Heb je vragen rondom de opvoeding waar je tegenaan loopt? Of wil je graag even sparren over bepaalde onderwerpen?
Neem dan contact met het CMD op!
Ik ben Joyce Beckers, klantadviseur Jeugd, CMD Geldrop Mierlo. Vanuit het Centrum voor Maatschappelijk Deelname
ben ik gekoppeld aan ‘t Klokhuis.
Van maandag t/m woensdag (ook in de vakantie) ben ik bereikbaar
via 06-54998713 of via j.beckers@geldrop-mierlo.nl .
Ik ga graag telefonisch of via beeldbellen met je in gesprek.
Op donderdag en vrijdagochtend is er een collega bereikbaar via 040-2893899.
Kijk voor tips rondom het corona virus en kinderen ook eens op de volgende websites:

https://www.geldrop-mierlo.nl/kinderen-en-corona
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie

Met vriendelijke groeten,
Joyce Beckers
Afdeling CMD | Klantadviseur Jeugd
E-mail: j.beckers@geldrop-mierlo.nl | Telefoon: 06-54998713 | Werktijden: maandag, dinsdag en woensdag

Online bijeenkomst voor ouders van kinderen met autisme
In verband met de coronamaatregelen kon de ontmoetingsgroep voor ouders van kinderen met autisme
op 8 april niet doorgaan.
Gratis online bijeenkomst thema ‘’overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs’’
Goed nieuws: de NVA biedt de bijeenkomst gratis online aan. Gastspreker Hanny Stoffelen informeert u
over wat er bij de overstap van basisonderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) komt kijken.
De filmpjes zijn te bekijken via de website van de NVA, regio Noord Brabant https://nva-nb.nl/.
Inhoud bijeenkomst
De bijeenkomst bestaat uit twee delen van elk ongeveer een half uur en is te bekijken wanneer het u
uitkomt. Er is ook de mogelijkheid om na het kijken van de bijeenkomst vragen te stellen via de mail en
extra informatie te ontvangen. Bijvoorbeeld tips voor ouders, een overzicht van competenties voor het VO
en een overstapboekje.
Reacties en vragen
We hopen u op deze manier toch te voorzien van heldere informatie. Uiteraard zijn we benieuwd hoe dit
u bevalt. Reacties horen we daarom graag! U kunt contact opnemen met Petra Mulders (CMD) en Esther
Steinschuld (Plusteam), bereikbaar op 040 289 38 99 of 14 040 of via cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

Training Villa Pinedo verlengd
Omdat de coronamaatregelen verlengd zijn en het nog wel even kan duren voordat alles weer bij het
oude is heeft ook Villa Pinedo het aanbod verlengd. Vanaf vandaag (22-4) is de online training opnieuw
voor 3 weken kosteloos te volgen.
Via deze link http://training.villapinedo.nl.

Vraag van het kasteel Geldrop
De afgelopen tijd krijg ik steeds meer ouders met kinderen in het park die kikkerdril en waterplanten uit de
sloten van het landgoed halen. Men zegt dan tegen mij dat zij vanuit de scholen naar het park worden gestuurd.
Mijn vraag aan u is om dit niet meer te doen? Dit zouden wij zeer op prijs stellen.

