30 april 2021- nummer 9

Agenda
Vrijdag 30 april
Maandag 17 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
Woensdag 26 mei
Vrijdag 28 mei

Start meivakantie: 12.30 uur
Weer naar school
2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Studiedag: alle leerlingen vrij
Meester- en juffendag
OV-vergadering: 20.00 uur
Het volgende Pitje

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

Vera (groep 4/5b)
Zoë(groep 6/7a)
Elena (groep 0/1b)
Raf (groep 2/3b)
Arman (groep 2/3b)
Kyan (groep 6/7b)
Yesper (groep 4/5b)
Ryan(groep 6/7a)
Dewy (groep 7/8)
Lynn (groep 7/8)
Milou (groep 0/1a)

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

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

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!

Welkom
Afgelopen periode is Vive in groep 0/1a gestart en Gwenn is gestart in groep
7/8. Van harte welkom en een fijne en leerzame tijd op 't Klokhuis gewenst!

Algemeen
Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Samen met het team hebben we de groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022 bepaald en daarna besproken
in de MR. Zoals hieronder zichtbaar is, blijft de groepssamenstelling in de meeste groepen hetzelfde. Na een
hectische schooltijd verwachten we dat dit rust biedt voor leerlingen en leerkrachten.

Gezien het onderwijs op 't Klokhuis, zijn we blij dat we ook voor komend schooljaar weer combinatiegroepen
kunnen formeren, waarbij de meeste groepen een parallelgroep hebben. Groep 7 en 8 zijn twee grote homogene
groepen, waarbij er een extra leerkracht beschikbaar is en er in wisselende samenstellingen gewerkt zal worden.
Ook zal er komend schooljaar een instroomgroep starten, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en mogelijke
extra formatie wordt het startmoment van deze groep nog nader bepaald.
Wanneer duidelijk is welke leerkracht in welke groep werkzaam zal zijn, zullen we u opnieuw informeren.

Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Groep 8
Groep 7
2 aparte groepen 7 en 8, met drie leerkrachten

Groep 5/6b
Groep 5/6a
Groep 3/4b
Groep 3/4a
Groep 1/2b
Groep 1/2a
Groep 0/1 Vanaf Kerst (indien mogelijk eerder)

Nationaal Programma Onderwijs
In de media wordt volop geschreven over het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) en de extra gelden die
beschikbaar komen om achterstanden veroorzaakt door corona aan te pakken. Op 't Klokhuis zijn we momenteel
bezig met het maken van een uitgebreide analyse op school-, groeps- en leerlingniveau. Vanuit die analyse gaan
we nog dit schooljaar als team een aantal interventies kiezen die passend zijn bij de behoeften van de leerlingen
en aansluiten bij de onderwijsontwikkeling op onze school. De MR wordt hier uiteraard ook bij betrokken.

Schooltuin
Een aantal ouders zorgt ervoor dat onze schooltuin en al het groen op
het schoolplein netjes onderhouden blijft. Onze leerlingen helpen
hierbij. Hier zijn we heel erg blij mee en kunnen we ervoor zorgen dat
onze leerlingen buiten ook een mooie speel-en leerplek hebben.
Na schooltijd komen veel kinderen om op het plein en in de tuin te
spelen. Het is fijn om te zien dat hier dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
Helaas gebeurt het ook wel eens dat er na schooltijd iets wordt vernield. Hier worden wij niet vrolijk van en willen
u dan ook vragen om aan school te melden als dit ziet.
Samen zien we meer en kunnen we er ook voor zorgen dat het netjes blijft!

Verkeersexamen
Op woensdag 31 maart ‘21 hebben de leerlingen van groep 8 deelgenomen aan het theoretisch verkeersexamen
van Veilig Verkeer Nederland. Alle leerlingen zijn geslaagd. Proficiat! Op donderdag 20 mei ‘21 is het praktisch
verkeersexamen. De kinderen fietsen dan, op een goedgekeurde fiets, een route door Geldrop. Onderweg komen
ze verschillende verkeerssituaties tegen die kenmerkend zijn voor Geldrop. Langs de route staan controleposten
die de verrichtingen van de kinderen beoordelen. Als ze de route goed hebben afgelegd ontvangen ze na afloop
het verkeersdiploma.

ANWB Verkeersplein
In het kader van de campagne ‘Elk kind veilig op de
fiets’ start ANWB de actie: een ANWB Verkeersplein
voor een schoolplein. Hiermee wordt in iedere
provincie een schoolplein omgetoverd tot een
verkeersplein, zodat kinderen in een veilige omgeving
ervaring kunnen opdoen met verschillende
verkeerssituaties. Basisschool ’t Klokhuis is
aangemeld voor de actie en deze week hebben we
gehoord dat we voldoen aan de criteria. Vanaf 21 mei
kan er gestemd worden op de scholen. De drie
scholen uit Noord-Brabant met de meeste stemmen worden voorgelegd aan een commissie die bepaalt welke
school een verkeersplein krijgt. De andere twee scholen ontvangen een lespakket. Na de meivakantie ontvangt u
informatie over het stemmen.

Nieuws vanuit de OV
Beste ouders/verzorgers,
Wat vinden we het toch fijn dat het team, samen met ons, steeds kijkt naar wat er allemaal wel mogelijk is bij de
organisatie van de activiteiten vanuit de oudervereniging!
Met Pasen hebben de kinderen dankzij jullie en dankzij een speciale lunch van thuis een fijne dag samen gehad.
De speurtocht naar de kroon van de koning, met elke dag hulp van het team van LEEF Geldrop-Mierlo, was ook
erg geslaagd!
Natuurlijk vinden wij het jammer dat we niet mee kunnen helpen en missen wij het contact met de kinderen en
met de andere (hulp)ouders. Maar we kijken vooruit en vertrouwen erop dat dat weer komt.
De vorige vergadering hebben we uitgebreid gesproken over de schoolreis van komend schooljaar.
De keuze voor de bestemming bepaalt een heel groot deel van onze totale jaaruitgaven. Nu we bezig zijn met de
financiën is het goed ons dat te beseffen. Eventuele aanpassingen in de afspraken over de schoolreizen bepalen
mee óf de ouderbijdrage verhoogd zou moeten worden en zo ja, met hoeveel dan.
De commissie goede doelen was werkeloos nu de school had gekozen voor de Kunstweken, maar die heeft een
mooie nieuwe functie gekregen als juffen- & meestersdag-commissie. Of misschien beter gezegd, Teamdagcommissie, om ook rekening te houden met diegenen van het team die niet voor de klas staan. Dit jaar is het
vanwege alle digitale contacten vanuit school wat moeizamer verlopen om klassenouders te zoeken en daarom
wilden wij van de oudervereniging daarbij graag helpen.
Op woensdag 26 mei om 20.00 uur hebben we onze volgende OV-vergadering. Deze vergadering zal
hoogstwaarschijnlijk weer via Teams plaatsvinden. We zullen o.a. terugkijken naar de afgelopen periode,
bespreken wat er nog op het programma staat en vast een beetje vooruitkijken naar het komende schooljaar.
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.

Juffen- en meesterdag
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Om de medewerkers van het Klokhuis in het zonnetje
te zetten wordt op 26 mei juffen- en meesterdag
gevierd.
Dit jaar hebben wij vanuit de OV bedacht om de
leerlingen gezamenlijk aan een cadeau voor de eigen
leerkracht(en) te laten werken.
De bedoeling is dat de kinderen dit op school gaan
doen. De gemaakte werkjes worden gebundeld tot een
mooie herinnering voor de eigen leerkracht(en).
Met vriendelijke groet,
de OV

Avondvierdaagse
Beste allemaal,
Vorige week is aan alle leerlingen van school een brief meegegeven over de Avondvierdaagse - Home Edition.
Inschrijven daarvoor kan via een link op de website www.a4d-geldrop.nl
(Als je als ouder/verzorger geen medaille wilt, hoef je geen inschrijfkosten te betalen.)
Via de app eRoutes krijg je na inschrijving verschillende routes vanaf huis aangeboden met de die dag gekozen
afstand (2,5 - 5 - 10 km). Je kunt dan met een eigen groepje gaan lopen wanneer je wilt, tot en met 30 juni.
Voor meer informatie, zie de brief of de 'Veelgestelde vragen' op de eerdergenoemde website.
Er zat ook een verrassing bij in de envelop namens de oudervereniging. Wij hopen dat de kinderen het
zweetbandje gaan gebruiken om lekker buiten te bewegen!
Heel veel plezier en succes gewenst met jullie
deelname!
Commissie Avondvierdaagse

Verslag Kinderraad
Beste ouders,
De derde en de vierde kinderraad zijn een beetje anders, want we gaan per klas met juf Bregje praten. Door
corona mogen we niet met z’n allen samen, maar dat snappen we wel.
-

We hebben gepraat over de schooltuin. We vinden het belangrijk dat de plantjes heel blijven. Willen jullie
daar ook mee op letten?
Ook willen we graag helpen in de schooltuin en daar hebben we het met onze juf of meester over gehad
We willen nog veel vaker buiten les krijgen en hebben daar plannetjes voor bedacht
We hebben 9 juli de laatste kinderraad van dit schooljaar

Groetjes van de kinderraad

Het team van ’t Klokhuis wenst iedereen een fijne

Nieuws van buiten
Actviteiten LEEF

