Datum: 29-06-2018
Agenda
Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli 2018
Vrijdag 6 juli 2018
Maandag 20 augustus 2018
Dinsdag 21 augustus 2018

Uitzwaaien groep 8
Doordraaiochtend groepen
Inpakdag, alle kinderen zijn vrij!
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Weer naar school!

Uitzwaaien groep 8
Op woensdagochtend 4 juli zwaaien we met z’n allen de kinderen van groep voor de
laatste keer uit op De Klankhof. We gaan ze missen!!!! We zijn super trots op wat ze
allemaal bereikt hebben op de basisschool. U bent hierbij van harte welkom.
We starten het uitzwaai spektakel rond de klok van 11.30 uur op het plein bij onze
noodunits.

Doordraaiochtend groepen
Op donderdagochtend 5 juli gaan alle kinderen een kijkje nemen in hun nieuwe groep en
kennismaken met hun nieuwe leerkracht (waar mogelijk). Dit jaar is de doordraaiochtend
wel heel speciaal, want we mogen met alle kinderen alvast een kijkje nemen in het
nieuwe schoolgebouw Sonate. Zo kunnen de kinderen alvast kennismaken met de
binnenkant😊. We laten de kinderen dan ook meteen zien waar ze om dinsdag 21
augustus naar binnen kunnen. Dit doordraaimoment zal plaatsvinden tussen 10.00 uur
en 11.00 uur. De nieuwe kinderen die nu nog niet op De Klankhof zitten zijn hierbij ook
van harte welkom.

Afsluiten schooljaar 2017/2018
Donderdagmiddag 5 juli 2018 sluiten we met elkaar dit schooljaar af. Hierbij bent u van
harte welkom. (zie aparte uitnodiging).

Nieuwe schooljaar nieuwe gezichten.
Zoals u deze week in de extra nieuwsbrief heeft kunnen lezen krijgen we er een paar
nieuwe collega’s bij om ons Klankhof team te versterken.
Hieronder stellen ze zich graag aan u voor.
Juf Pamela Jane
Graag stel ik me via deze weg aan u voor; ik ben Pamela Jane Allen en zal in het nieuwe
schooljaar samen met Karin in groep 3 gaan lesgeven. Ik ben al mijn hele leven
woonachtig in Etten-Leur. Inmiddels met man, 3 pubers (16, 13 en 11 jaar) en een
konijn.
De afgelopen drie jaar was ik werkzaam op basisschool 't Kofschip, maar daarvoor was ik
ook al geruime tijd leerkracht op De Klankhof. Ik vind het superleuk dat ik hier volgend
jaar weer les mag komen geven. En nog wel in een splinternieuw gebouw!
Naast groepsleerkracht op de Klankhof, zal ik ook de Engelse
lessen gaan verzorgen op Athena Onderwijs (IKC De Vincent) en
(via Edux) thuisonderwijs gaan geven aan zieke kinderen.
Voor wat betreft mijn vrijetijdbesteding: ik lees graag en heel
veel, ik sport een paar keer per week en als het kan trekken we
erop uit met het gezin. We houden van actieve vakanties.
Nog een paar weken en dan ga ik heerlijk genieten van een
vakantie naar Schotland om in augustus fris en vol goede moed te
starten op De Klankhof.
Tot na de zomervakantie!
Pamela Jane

Juf Roeny groep 4
Hallo, ik ben Roeny Mast en ben 36 jaar oud. Ik werk met veel plezier en passie al 15
jaar in het basisonderwijs. Omdat ik vijfenhalf jaar geleden voor de liefde naar EttenLeur ben verhuisd, ben ik op zoek gegaan naar een school in de buurt. De Klankhof geeft
mij deze mogelijkheid in groep 4, dit is een nieuwe uitdaging en ik heb er super veel zin
in. Ik hoop samen met u en de leerlingen ervoor te zorgen dat het een mooi schooljaar
wordt
Tot na de zomervakantie.

Juf Kristien groep 6
Ik ben Kristien van Nieuwenhuijzen, 45 jaar jong. Ik werk inmiddels al 12 jaar met veel
plezier voor PCO. Eerst op de Vincent en afgelopen jaar ook op ‘t Kofschip.
Ik woon met mijn twee zonen van 12 en 15 jaar en Bella de hond in het
centrum van Etten-Leur. In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met
lezen, fotograferen, tuinieren, varen, golven, hardlopen en interieur
styling. Ik weet zeker dat ik het op de Klankhof net zo naar mijn zin ga
hebben als op de andere scholen. Ik kijk er naar uit uw kinderen veel te
leren!
Groetjes Kristien van Nieuwenhuijzen

Juf Rachel groep 8
Even voorstellen; ik ben Rachel Pannekeet-Steijaert. Ik ben 27 jaar oud , getrouwd en
ik heb een zoontje van bijna een jaar oud. Ik ben gek op koken en reizen. Ik vind het
heerlijk om met paarden te werken, aangespannen (met een karretje rijden) en onder
het zadel (er op rijden). Ik kom zelf uit Dordrecht, maar ik woon inmiddels 4 jaar in
Etten-Leur. Dat bevalt ons erg goed! Ik ben altijd werkzaam geweest in de
bovenbouw op een school in Zwijndrecht. Daar had ik het ook erg naar mijn zin, maar
vanwege de reistijd heb ik nu de kans om te komen werken op de Klankhof met beide
handen aangegrepen! Ik heb erg veel zin om na de zomervakantie te gaan starten en er
samen met meester Martijn een leerzaam en fijn schooljaar van te gaan maken. U kunt
mij op woensdag en vrijdag in groep 8 vinden.
Ik wens u een hele prettige vakantie toe en tot na de
zomervakantie!

Meester Martijn groep 8
Mijn naam is Martijn Mieremet. Ik ben 40 jaar jong en woon in Breda met mijn twee
katjes, Diva en Cleo. In het verleden heb ik veel verschillend werk gedaan. Een kleine
greep uit mijn voorgaande jobs: goudsmid, roulette croupier bij Holland casino, gastheer
bij racecircuit Zandvoort, reisleider in Costa Rica, snowboardleraar, technische
salesmedewerker en nog een aantal werkzaamheden. Sinds april 2014 ben ik werkzaam
als leerkracht. Nu kom ik naar de Klankhof om drie dagen groep 8 voor te bereiden voor
de middelbare school. Hier heb ik enorm veel zin in. Ik ben komend schooljaar aanwezig
op maandag, dinsdag en donderdag.
PCO is mij niet geheel onbekend aangezien ik vorig jaar gewerkt heb in groep
6 en 8 op de Vincent. Zelf zie ik mij als een creatieve leerkracht met een
goede dosis humor. Een lolletje op z'n tijd hoort erbij, daarnaast moet er ook
goed gewerkt worden. Ik ben positief ingesteld en ben altijd op zoek naar de
kwaliteiten van elk kind. Kinderen kunnen ook altijd bij mij terecht, zowel met
problemen als met leuke verhalen en ervaringen. Mocht u nog vragen
hebben..... kom gerust een keer langs.
Groeten,
Martijn Mieremet

Schoolreis
We hebben vorige week ontzettend kunnen genieten van een hele leuke schoolreis.
Ondanks de drukte in het park, heeft iedereen zich prima vermaakt. Tijdens onze
terugreis gaf de buschauffeur ons fijne complimenten. Ook in het park zagen we dat de
kinderen van Klankhof zich keurig aan de afspraken hebben gehouden. We willen alle
hulpouders nogmaals bedanken voor de begeleiding deze dag! Daarnaast willen we de
sponsoren bedanken voor de versnaperingen; de Boerderijwinkel (Attelakenseweg te
Etten-Leur) en de Jumbo.

Bedankt
Via deze weg willen we ook in deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar iedereen
bedanken voor hun hulp op wat voor manier dan ook. We hadden niet zoveel kunnen
realiseren zonder jullie vrijwillige en enthousiaste inzet.
Jullie zijn toppers!!

VAKANTIE
De laatste schoolweek van dit jaar staat voor de deur.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijn vakantie.
En tot dinsdag 21 augustus 2018 in onze nieuwe schoolgebouw.

Bijlages
•
•
•
•

Clowntje Li
Summer camp Engels
Dikke banden race
Loopfietswedstrijd

