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Agenda
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni

Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni
Maandag 13 juni
Vrijdag 17 juni
Dinsdag 21 juni

Studiedag (teamuitje): alle leerlingen vrij
Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Meester-en juffendag
Start avond-vierdaagse
Start blok 6 DVS: We zijn allemaal anders
Avond-vierdaagse
Avond-vierdaagse
Avond-vierdaagse
Start thema Oceanen, zeeën en water
talentontwikkeling
MR-vergadering; 20.00 uur

Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni

Studiedag: alle leerlingen vrij
Het volgende Pitje

Woensdag 8 juni

Jarigen
Van 25 mei t/m 24 juni
26 mei
Rosa (groep 1/2a)
26 mei
Meike (groep 7)
29 mei
Niels (groep 1/2a)
30 mei
Lina (groep 1/2a)
31 mei
Lieke (groep 7)
1 juni
Noa (groep 1/2b)
1 juni
Lisa (groep 7)
2 juni
Zoï (groep 8)
4 juni
Benthe (groep 3/4b)
5 juni
Isabelle (groep 3/4a)
9 juni
Damian (groep 1/2a)
12 juni
Noé (groep 1/2a)
13 juni
Jhamila (groep 3/4b)
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

15 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
21 juni
21 juni
21 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni

Nora (groep 3/4a)
Elias (groep 7)
Maria (groep 1/2a)
James (groep 3/4a)
Lars (groep 5/6b)
Joëlla (groep 1/2b)
Madeline (groep 3/4a)
Coen (groep 3/4a)
Katy (groep 7)
Stella (groep 0/1)
Julia (groep 1/2b)
Luuk (groep 1/2b)

Welkom
Afgelopen periode zijn Jaxx en Bruce 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
Dag
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van
alle leerlingen en ouders van school.
We werden ‘s morgens ontvangen met een erehaag van
alle leerlingen van de school. Ook kregen we op de rode
loper een mooie map uitgereikt van de oudste en
jongste leerling van 't Klokhuis. Voor Wilma een map vol
recepten en voor Bregje een map vol reistips. De
kinderen werden getrakteerd op een lekker ijsje van
Kees. Aan het eind van de ochtend werden we verrast
door u allemaal en hebben we genoten van alle knuffels
en lieve woorden. Dankuwel!
Vandaag nemen we afscheid van het team en dan zit
onze periode op ‘t Klokhuis er echt op. Een periode
waar we met trots op terug kijken en waar we (Bregje
ruim 2 en Wilma bijna 13 jaar) met veel plezier samen
met het team gebouwd hebben aan een mooie school
en mooi onderwijs.
We gaan ervan uit dat het team met een opvolger voor
ons hier ook weer verder aan kunnen bouwen.
Dank je wel lieve ouders, leerlingen en collega’s voor het vertrouwen in ons en de prettige samenwerking.
Bregje en Wilma

Even voorstellen
Beste ouders/ verzorgers en kinderen van basisschool ’t Klokhuis.
Zoals wellicht bij jullie bekend mag de intern begeleider Mirjam Kersten binnenkort gaan
genieten van haar zwangerschaps- & ouderschapsverlof.
Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat mij is gegeven dit verlof in te mogen vullen, zodat
er 2 intern begeleiders verbonden blijven aan ’t Klokhuis.
Graag stel ik me aan jullie voor.
Mijn naam is Conny de Kinderen.
Getrouwd, moeder van 3 volwassen kinderen (1 zoon en 2 dochters), schoonmoeder en oma van een kleinzoon
en kleindochter.
Ik beschik over ruime kennis en ervaring in verschillende functies, rollen en taken in het primair- en voortgezet
speciaal onderwijs; waaronder 15 jaar als intern begeleider.
Het is mijn passie een bijdrage te mogen en kunnen leveren aan ontwikkeling.
Ik werk vanuit de gedachte “Alle kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling”.
In september 2021 ben ik gestart als zelfstandig ondernemer met Kinderen-Support.
Mijn kennis en ervaring delen, ondersteunen en coachen op een manier die bij mij past, goed voelt, energie
oplevert. De ander de volgende stap in ontwikkeling laten zetten, laten ervaren wat het met je doet wanneer je
in je kracht staat. De ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de leerkracht staat centraal.
Ik kijk ernaar uit te starten op ’t Klokhuis.

Nieuws van de OV

Avondvierdaagse
Jippie!! Het inschrijven voor de avondvierdaagse van
dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni is begonnen en kan tot eind
mei!
Hallo allemaal,
Alle kinderen hebben eerder een brief mee naar huis
gekregen over de Avondvierdaagse. We lopen dit jaar dus
als vanouds als groep samen met de kinderen van onze
school ’t Klokhuis. We willen er weer een paar gezellige
avonden van gaan maken!
De afstanden zijn 4 km, 6 km en 8 km en je mag zelf kiezen voor de afstand die het beste is voor jullie. Elke avond
wordt om 18.30 uur gestart op de parkeerplaats Heuvel in Geldrop.

Het thema van de laatste avond is “Happy!”
Je krijgt een medaille als je dat bij het inschrijven hebt opgegeven en alle kinderen krijgen van ons nog een
verrassing……
Het inschrijven en betalen gaat als volgt.
Ga naar de volgende website: https://www.a4d-geldrop.nl
Let op: de deadline is eind mei!
Mocht je nog vragen hebben of tegen problemen aanlopen dan horen
we het graag.
Wij hebben er al veel zin in! Groetjes en tot ziens, Arina, Anke, Daniëlle,
Han en Loes van de commissie avondvierdaagse ’t Klokhuis,
orklokhuis@eenbes.nl

Nieuws van buitenPinksterkamp
Activiteiten voor in de vakantie

