Nieuwsbrief
Datum: 16 november 2018
Agenda
t/m donderdag 29 november
maandag 3 december
dinsdag 4 december
woensdag 5 december
donderdag 20 december
vrijdag 21 december

Gevonden voorwerpen ophalen in het
kantoor meneer Wesley.
Sinterklaasviering :op tijd op school!(voor
fruit/drinken wordt gezorgd)
Gewone lesdag
Studiedag alle kinderen zijn vrij
Kerstmarkt 17.30-19.30 u verdere info
volgt nog
Kerstviering in de klas en 12.15 u start de
kerstvakantie

Aanspreekpunt tijdens afwezigheid Susanne
Nu juf Susanne voorlopig afwezig is en we toch een vast aanspreekpunt willen
hebben , laten we u via deze weg weten wie dit op welke dag voor De Klankhof zal
zijn.
Maandag: Manja
Dinsdag:
Tessa (IB)/Astrid (administratief medewerkster)
Woensdag: Manja/Herman (clusterdirecteur PCPO)
Donderdag: Tessa
Vrijdag:
Manja in de ochtend
U kunt hen vinden in het kantoor van de IB-er of in het kantoor van Susanne. De
eindverantwoordelijkheid blijft bij Manja Lubberhuizen. Voor dringende zaken kunt u
haar altijd bereiken via manja.lubberhuizen@pco-ettenleur.nl We hopen u zo
voldoende ingelicht te hebben.
Sinterklaasviering
Sinterklaas is in aantocht. Vanaf maandag 12 november volgen we het
Sinterklaasjournaal op NPO Z@PP. Dit wordt elke avond uitgezonden om 18 uur en zal
ook in de onderbouw elke dag bekeken worden.
Maandag 3 december verwachten wij de Sint met zijn pieten ook op school. De
onderbouw zal een Sintmusical te zien krijgen en de kinderen vanaf groep 5 zullen
aan surprises doen in de klas. Sint en zijn pieten verwachten wij rond 9 uur op school.
Zorgt u alstublieft dat uw kind op tijd op school is? Wij zullen de kinderen laten weten
waar ze op het plein moeten verzamelen. Dit zal in ieder geval bij de eigen

leerkracht zijn! Vindt u het leuk om te blijven kijken met wellicht jongere broertjes en
zusjes? Dan vragen wij vriendelijk om achter de hekken te blijven. Wij vragen u dit
zodat de leerkrachten overzicht kunnen houden op alle schoolgaande kinderen.
Op deze dag hoeft u niet voor een pauzehapje of drankje te zorgen. Deze wordt
verzorgd door school. Heeft uw kind een (pinda/noten)allergie graag voor een
eigen zakje zorgen zodat geen enkel kind ziek zal worden op deze bijzondere dag.
Blijft uw kind deze dag over dan moet u wel voor het lunchpakketje en drankje
zorgen. De kinderen zijn allemaal om 15.15 uur uit. Dinsdag 4 december is er gewoon
school met de gewone schooltijden.
Woensdag 5 december zijn ALLE kinderen vrij in verband met een studiedag van de
leerkrachten.
De Bovenbouwkinderen kregen afgelopen maandag 12 november twee brieven
mee naar huis. Wilt u deze alstublieft goed lezen. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet, De Sintcommissie.

Nieuwe leerlingen
Sinds afgelopen september zijn Acelay, Jayden en Jula bij ons begonnen in groep
1/2A en Romaina en Sander in groep 1/2 B. We heten hen en hun ouders alsnog van
harte welkom en wensen ze een zeer fijne tijd toe op De Klankhof.
Ouderbijdrage
De ouderraad wil ouders/verzorgers graag herinneren aan de betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage. Voor heel veel kinderen is er al wel een betaling gedaan.
Bedankt daarvoor! Echter voor een aanzienlijk deel van de kinderen van onze school
is er nog geen ouderbijdrage betaald. Wij gaan ervan uit dat dit per ongeluk
vergeten is en dat er toch nog veel ouders de bijdrage over zullen maken. Het zou
namelijk zonde zijn als we hierdoor bepaalde feesten en/of activiteiten die van deze
bijdrage betaald worden, niet of anders door moeten laten gaan.
De ouderbijdrage, €35 euro, mag overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL68ABNA0526822341
t.n.v. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Etten-Leur
o.v.v. ouderbijdrage 2018-2019 (met daarbij de naam van uw kind).
Oproepje materiaal juf Marjo
Onze vakleerkracht handvaardigheid juf Marjo zoekt voor haar lessen nog houten
latjes en plankjes en oude kranten. U kunt dit aan de leerkracht van uw kind geven,
dan komt het vanzelf bij haar terecht. Alvast bedankt.

Oproepje kerstcommissie
We zoeken heel veel glazen potjes voor ons kerstfeest. Helpt u mee sparen? U kunt
ze aan de leerkracht van uw kind geven. Alvast bedankt.

Juf Charlotte
Al sinds de start van Sonate zult u wellicht onze vrijwilliger juf Charlotte gemist
hebben. Zij heeft namelijk afgelopen zomer haar voet op een dusdanig
gecompliceerde wijze gebroken dat het herstel ervan heel lang zal gaan duren
helaas. We wensen haar dan ook veel sterkte toe met haar herstel.

Gevonden voorwerpen
Sinds we op Sonate gestart zijn is, zijn er diverse jassen, bakjes, gymschoenen,
handschoenen ed gevonden. Dit is inmiddels een enorme berg geworden. Daarom
aan u de vraag: Mist u iets van uw kind, dan kunt u dit tot en met donderdag 29
november komen ophalen in het kantoortje van onze facilitair medewerker Wesley.
Deze vindt u links, naast de balie bij binnenkomst, de gang in aan het einde links. De
gevonden bakjes/bekers van de overblijf vindt u in de keuken tegenover Bellefleur.
Na 29 november gaan alle spullen/kleding e.d. naar een goed doel.

Overzicht plein en honden
We merken dat sommige ouders die hun kind na de middagpauze op school komen
brengen, op het plein blijven staan tot het tijd is om naar binnen te gaan. Dit is voor
ons overzicht op het plein niet zo handig, daarom willen we u vragen om na het
afzetten van uw kind meteen weer te vertrekken. Let op de hekken bij het
schoolplein, die moeten dichtgetrokken worden na uw vertrek.
Ook willen we u laten weten dat honden op het schoolplein verboden zijn.

Wist u dat….
-wij graag voor de kerstvakantie alle rapporten(compleet) terug willen om weer een
nieuwe voor uw kind te kunnen maken in februari?
-de volgende nieuwsbrief uitkomt op vrijdag 14 december?
-dat we in het nieuwe jaar weer inloopmomentjes na schooltijd voor ouders zullen
plannen, zodat u op de hoogte bent van wat er in de klassen gebeurt/te zien is?
Houdt u Klasbord daarvoor goed in de gaten.
-u zich nog steeds voor Klasbord op kunt geven via een mail naar de leerkracht van
uw kind?
-Klasbord ons communicatiemiddel tussen de leerkracht van uw kind en de ouders is,
met leuke weetjes, belangrijke data en leuke foto’s uit de klassen? U wilt dit zeker
niet missen!
-dat we graag zien dat op alle bakjes en bekers van uw kind hun naam staat?
-dat de kinderen van groep 4-8 elke dinsdag en donderdag hun gymspullen
meenemen en ook diezelfde dag weer mee terug naar huis nemen? Dit i.v.m. het
overzicht in onze gangen. Dit geldt ook voor groep 3 die op donderdag gym heeft
en op dinsdag zwemles.

