Nieuwsbrief
November 2021
Goedendoelendag 2021
In oktober zijn de kinderen druk aan het werk gegaan om
schoenendozen te vullen. Deze schoenendozen gaan naar
kinderen die leven in armoede. Te denken valt aan Afrika, OostEuropa of een vluchtelingenkamp in Griekenland. Hartelijk
dank voor uw bijdrage!! De ouderraad zorgt voor het transport
van deze dozen.

Coronazorgen
Het gaat in een sneltreinvaart: het aantal besmettingen gaat landelijk door het dak.
Hier hebben we op school ook mee te maken. Gelukkig is er nog geen groep in
quarantaine. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief weet ik dat het over een uur weer
anders zou kunnen zijn. We houden ons hart vast. Het kan elk moment wel zo zijn.
De geluiden uit de media laten ons schrikken. We hopen dat de scholen open mogen
blijven. Dit horen we vrijdagavond, tijdens de persconferentie. Houd de
berichtgevingen goed in de gaten.
Natuurlijk proberen we de kans op besmettingen zo klein mogelijk te maken. Het
team draagt mondkapjes en houdt afstand van elkaar. De afspraken met ouders gaan
online. Helaas mogen ouders nu niet meer in de school. De vieringen worden nu
anders (coronaproof) georganiseerd.
Het is belangrijk om samen op te trekken in deze zorgen. Volg de richtlijnen van de
GGD. Laat uw kind testen bij klachten die passen bij corona zoals:
verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid of kortademigheid, verhoging of koorts en plotseling verlies van
reuk/smaak. Maak dan een testafspraak bij de GGD 0800-1202 of digitaal met het
DigiD van uw kind. Totdat de testuitslag bekend is blijft uw kind thuis en heeft geen
contact met mensen buiten het huishouden.

Het zorgen voor voldoende vervanging wordt steeds lastiger. Nu huisgenoten bij een
besmetting ook in quarantaine moeten en het aantal besmettingen ook onder
leerkrachten toeneemt, zijn er steeds meer collega’s afwezig. De kans dat er groepen
thuis gehouden moeten worden, omdat er geen vervanger beschikbaar is, wordt
steeds groter. Wilt u hier rekening mee houden?
De GGD heeft het enorm druk. Het lukt bijna niet om een testafspraak te maken; ben
je er doorheen, dan kan het lang duren voordat de test en de uitslagen er zijn.
Wanneer er positieve besmettingen zijn, is het de GGD die bepaalt of er bijvoorbeeld
een klas in quarantaine moet. Wij zijn afhankelijk van hun advies. Omdat dit vaak ook
lang op zich laat wachten, hebben we soms het gevoel achter de feiten aan te lopen.
We proberen zo snel mogelijk te schakelen met u als ouders. We hopen op uw
begrip hierin.
We wensen iedereen een goede gezondheid toe. We hopen dat het aantal
besmettingen snel gaat dalen en de scholen open mogen blijven.
TAEL
TAEL Etten-Leur - TAEL Etten-Leur (taelettenleur.nl)
Ophalen kleuters en groep 3
Wanneer u uw kind komt ophalen willen we u vragen dit op één punt te doen. Het is
dan voor de leerkrachten overzichtelijk om te zien of de kinderen goed bij de
ouders/verzorgers terecht komen. Vooral voor de kleutergroepen en groep 3 is dit
erg belangrijk. Zou u uw kind bij het hek aan de Cruijfcourtzijde willen ophalen?
Alvast hartelijk dank.
Rollen op het schoolplein
In kader van veiligheid is het verboden om op het schoolplein te
fietsten/steppen/loopfietsen. Wilt u uw kind hierop wijzen? Samen
maken we het veilig. Alvast hartelijk dank.

Koptelefoons
Vanaf groep 3 heeft elk kind op school een Chromebook tot zijn/haar beschikking.
Wanneer de kinderen daarop aan het werk zijn, hebben ze een koptelefoon nodig. Al
eerder is aangegeven dat u uw kind(eren) vanuit huis een koptelefoon mee mag
geven wanneer u dit wenst. Vanuit hygiënisch oogpunt zijn er ouders die dit prettig
vinden. Er zijn ook koptelefoons op school die de kinderen mogen gebruiken. Het is
dus geen verplichting om er een mee te geven.

Groene schoolomgeving valt in de prijzen!
Uitreiking van prijzen voor groene omgeving basisscholen. Stichting Nationale
Boomfeestdag heeft samen met Cobra groeninzicht op basis van analyses van
satellietbeelden voor elke provincie de drie groenste schoolomgevingen in
beeld gebracht. De scholen die per provincie de hoogste groenscore behalen
krijgen op 10 november, tijdens de Nationale Boomfeestdag, een gouden,
zilveren of bronzen plaquette uitgereikt.
Een groene schoolomgeving is elke dag een feest voor de leerlingen: het begint al bij
de wandeling of fietstocht naar school. In een groene schoolomgeving kunnen de
leerlingen spelen en uit onderzoek is gebleken dat kinderen in zo’n omgeving beter
presteren, minder ziek zijn, minder overgewicht hebben en zelfs slimmer worden. Al
die planten, bomen en struiken zijn daarnaast ook waardevol voor de biodiversiteit
en het klimaatbestendig maken van de wijken.
In de provincie Noord-Brabant in de gemeente EttenLeur heeft Brede School Sonate de derde plaats behaald
en mag daarom een bronzen plaquette in ontvangst
nemen. Het belangrijkste doel van deze prijs is om de
gemeente, school en andere betrokkenen te stimuleren
het gesprek te voeren over het zo groen mogelijk houden
of het groener maken van de schoolomgeving voor
kinderen.
Scholen kunnen als onderdeel van de schoolomgeving hun eigen schoolplein groen
inrichten en jaarlijks mee doen aan de Nationale Boomfeestdag, waarbij kinderen
bomen planten voor hun groene toekomst. De BomenMap van Stichting Nationale
Boomfeestdag biedt daarnaast een handreiking om naast het planten ook binnenen buitenlessen voor alle basisschoolkinderen te verzorgen. Een groene school is een
feest voor de leerlingen en van belang voor een groene en gezonde toekomst!
De Vreedzame School
Thema: communicatie en conflict.
Dit schooljaar zijn we zoals altijd weer gestart met de Vreedzame School. De
methode van de Vreedzame School ziet de groep en school als een democratische
gemeenschap: iedereen heeft een stem, we voelen ons verbonden, we geven om
elkaar en er is een gevoel van eigenaarschap.
De eerste weken na de zomervakantie worden de ‘Gouden Weken’ genoemd. Hierin
worden de afspraken gemaakt in de klas. De leerlingen weten wat ze aan elkaar

hebben en wat de leerkracht van hen verwacht. Na elke vakantie worden de
verwachtingen, gedurende het schooljaar, opnieuw naar elkaar uitgesproken.
Op dit moment zijn we bezig met het blok ‘We hebben
oor voor elkaar.’ Je kan je verplaatsen in de ander,
wanneer je luistert naar de ander, wanneer je
belangstelling toont. Communicatie en omgaan met
conflicten zullen centraal staan. We gebruiken de
Vreedzame School in elke groep, waardoor leerlingen,
bijvoorbeeld in het geval van een conflict op het schoolplein, dezelfde taal met elkaar
spreken. STOP, hou op! is iets wat ze al bij de kleuters leren en in groep 8 nog steeds
gebruiken.
Op het schoolplein, tijdens de ochtendpauze, lopen twee mediatoren rond. Elke week
is dit een ander tweetal. Ze bieden hulp bij kleine conflicten en worden ‘opgeleid’
door juf Nicolien door middel van een mediatorencursus!
Medezeggenschapsraad
Wist je dat:
•

er twee enthousiaste ouders van de Klankhof te gast waren om te kijken of ze
de MR willen komen versterken;

•

deze ouders ondertussen definitief zijn toegetreden tot de MR;

•

we de betrokkenheid van ouders willen blijven vergroten, o.a. via dit stukje in
de nieuwsbrief;

•

er, via Marloes, iedere vergadering zaken vanuit de GMR besproken worden;

•

we meer gehoord hebben over Teach Like a Champion en Edi en de
leerkrachten hier enthousiast over vertelden;

•

huisvesting een vast agendapunt dit schooljaar is tijdens onze vergaderingen
in verband met de groei op beide scholen;

•

je bij vragen of opmerkingen ons kan bereiken via
mr.ettenleur@pcpomiddenbrabant.nl

•

Janine zich als nieuw lid voorstelt: Ik ben Janine. Moeder van Noud (groep 3) en
Daan, getrouwd met Arjan. Ik werk 3 dagen per week bij een organisatie die
software oplossing biedt ten behoeve van de industriële automatisering. In mijn
vrije tijd wandel ik 's avonds een rondje door Etten-Leur, voetbal ik met de
jongens, kijk ik formule 1 en zit ik regelmatig op de fiets (spinning).

Ik heb me aangemeld bij de oudergeleding van de MR, omdat ik het belangrijk
vind dat de inbreng van de ouders van De Klankhof vertegenwoordigd wordt,
bijvoorbeeld wanneer er (ingrijpende) beslissingen moeten worden genomen.

Ouderbijdrage
U heeft onlangs een betaallink ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Dit gaat in het vervolg via het systeem SCHOOLKASSA van Parnassys.
Waarom?
Ieder jaar vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Dit doet de ouderraad
zodat wij activiteiten kunnen organiseren, zoals het kerstfeest, sinterklaas, schoolreis
en de koningsspelen. De bijdrage is €35,00 per kind per schooljaar. Kinderen die later
in het jaar starten, krijgen een verzoek met een aangepast bedrag.
Schoolreis
Schoolreis vindt eens in de twee jaar plaats, daarom wordt dat bedrag gesplitst en
opgespaard. Een kind gaat dus op schoolreis in groep 1, 3, 5 en 7 of in groep 2, 4, 6
en (vanaf volgend schooljaar) 8. Dit hangt af het jaar dat een kind op school begint.
Kinderen uit groep 8 gaan vanaf volgend schooljaar ook mee op schoolreis. Deze
groep gaat daarnaast ook op kamp. Voor kamp vraagt de school een aparte bijdrage
van de ouders.
Corona
De ouderraad probeert de activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. We
houden daarbij rekening met de coronamaatregelen. Dat betekent dat sommige
activiteiten anders georganiseerd worden. We vinden het belangrijk dat de kinderen
in ieder geval een leuke dag hebben.
Verplicht?
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, dus niet verplicht. De ouderraad
benadrukt wel, dat we alleen activiteiten kunnen organiseren als we daar geld voor
hebben. We zien dat een aantal ouders al betaald heeft. Dank daarvoor. Echter is het
zo dat het aantal betalende ouders nog laag is. We hopen op meer, zodat we alle
activiteiten door kunnen laten gaan.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de ouderraad
ouderrraad.deklankhof@pcpomiddenbrabant.nl of aan Corina van de Wakker
corina.vandewakker@pcpomiddenbrabant.nl

Waar kunt u terecht met welke vraag?
Soms heeft u een vraag en waar kunt u dan terecht. Even alles op een rijtje:
Vraag over uw kind en klassenzaken – leerkracht
Vraag over iets wat geregeld wordt voor de groep (denk aan autorijden voor een
uitstapje, verjaardag leerkracht) – klassenouder
Vraag over een schoolactiviteit zoals kerst, pasen, sint, goededoelendag – ouderraad
Vraag over de schoolorganisatie of beleidszaken zoals toetsing of huisvesting – MR
en directie

Belangrijke data
2 december – Sintviering
3 december – kinderen van groep 1/2 zijn vrij
22 december – kerststukjes maken
23 december – 18.30 uur kerstviering
23 december – nieuwsbrief
24 december – studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Iedereen een heel fijn sintfeest toegewenst!!!

