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 Onze school... een fijne basis! 

Afgelopen weken heb ik mogen ervaren hoe mooi onze kleine basisschool is. 

We hebben jullie als ouders weer welkom mogen heten in de school, blije 

kinderensnoetjes 's morgens op weg naar binnen, heb ik veel rondleidingen 

aan nieuwe ouders mogen verzorgen en hebben we fijne feedback gehad 

van externen die onze school bezoeken. Fijn om te zien en te horen dat het 

gevoel dat het team bij onze school heeft ook zijn uitweg naar buiten vindt. 

Wij zijn trots op onze school!  

Verkeer 

Afgelopen periode stond het thema verkeer centraal in de school. In week 

13 hebben we een verkeersweek gehouden; extra aandacht voor de 

verkeersregels, de verkeersborden, oversteken en te voet of op de fiets naar 

school komen. De onderbouw heeft dit kunnen oefenen op een 

verkeersplein en de groep 7/8 heeft het theoretisch en praktisch 

verkeersexamen gedaan. En.... iedereen is geslaagd! Gefeliciteerd allemaal!  

OR zoekt ouders 

Afgelopen week heeft u een brief gekregen vanuit de OR. De OR zoekt 

nieuwe leden voor het mede organiseren van de activiteiten. Lijkt het u leuk 

om samen met het team 1 of meerdere activiteiten te organiseren? Helpt u 

mee om onze leerlingen mooie herinneringen mee te geven? Meld u dan nu 

aan!  

Een klein gebaar uit een groot hart 

Zoals u vast heeft gehoord zijn er afgelopen weken ook Oekraïense 

vluchtelingen opgevangen in Etten-Leur. Vanuit de leerlingen kwamen 

verschillende verzoeken of wij als school ook iets konden doen. Hierop 

hebben wij contact gezocht met de gemeente. De gemeente gaf aan op 

zoek te zijn naar ‘leesplankjes’. Oekraïense woorden vertaald naar het 

Nederlands. En laten wij hier nu veel ervaring mee hebben! Juf Evelien geeft 

onze leerlingen, die de Nederlandse taal nog niet machtig genoeg zijn, les in 

de 40 basiswoorden. Deze woorden heb je nodig om je verstaanbaar te 



maken en je gevoel te uiten.  

Groep 7/8 heeft bij al deze woorden een mooie tekening gemaakt en de 

overige groepen hebben de kaften van de boekjes gemaakt.  

We bedanken Hendrickx print & sign voor het gratis drukken van de boekjes! 

           

Avondvierdaagse 

Van 13 t/m 16 juni wordt de avondvierdaagse georganiseerd in Etten-Leur. 

Via de school kunt u zich hiervoor aanmelden. Op 9 mei krijgt u hier meer 

informatie over en zullen de leerlingen een aanmeld-enveloppe meekrijgen. 

Noteert u het vast in uw agenda?  

Roparun 

In de nacht van 5 op 6 juni komt de Roparun door Etten-Leur. Stichting 

Roparun is een organisatie die zich al meer dan 30 jaar inzet om het leven 

palliatieve kankerpatiënten draaglijker te maken. Met de Roparun, een 

estafetteloop van Parijs (of Bremen) naar Rotterdam, halen meer dan 200 

teams geld op voor de stichting. Om alle renners en teamleden een warm 

welkom te heten in Etten-Leur zijn alle basisschoolleerlingen gevraagd om 

een kleurplaat in te kleuren. Deze zullen die dagen in het centrum/op de 

Markt worden opgehangen.  

Studiedag, wat doen de leerkrachten dan eigenlijk? 

Studiedag, uw kind is vrij... maar wat doen de leerkrachten dan eigenlijk? 

Afgelopen periode hebben wij een aantal studiemomenten gehad. Op de 

woensdagmiddagen en donderdag 14 april. Deze studiemomenten hebben 

in het teken gestaan van 'verbinding'. Wie ben jij? Wat heb jij nodig? Wat 

kom jij brengen? Management Drives heeft een analyse gemaakt van de 

leerkrachten/ons team en onder leiding van Pepijn Happel van ‘Floration’ 

hebben wij gekeken hoe we onze talenten zo goed mogelijk in kunnen 

zetten. Dit alles om het nieuwe team van De Klankhof een fijne basis te 

geven.  

MR 

Vanuit de MR, wist je dat: 

* we een duidelijke presentatie gehad hebben van de IB'ers over de 

opbrengsten van de Cito toetsen op schoolniveau en de ambities vanuit de 



scholen hierbij; 

* er vanuit de werkgroepen Verkeer uitleg gegeven is over de zaken die de 

scholen inzetten voor het Brabants Verkeer Label zoals de week van de 

groene voetstappen en de Val op week; 

* hierbij extra aandacht is voor de verkeers- en parkeersituatie bij IKC de 

Vincent; 

* de resultaten vanuit de peilingen en de adviezen vanuit bureau Penta Rho 

mbt continurooster besproken zijn; 

*  er op de Klankhof een plusklas is gestart wat al veel blije gezichten bij 

leerlingen heeft opgeleverd; 

* er 6 Oekraïense kinderen gestart zijn bij IKC de Vincent en de leerlingen met 

hulp van muziekdocent Harry een Oekraïens liedje hebben ingestudeerd om 

hen welkom te heten. 

Aanmelden broertjes en zusjes 

Om de organisatie voor komend schooljaar in beeld te krijgen willen u 

vragen om broertjes en zusjes die voor januari 2023 4 jaar worden aan te 

melden voor school. U kunt een aanmeldformulier ophalen bij Hanneke.   

Belangrijke data 

22 april: Koningsspelen 
23 april t/m 8 mei: Meivakantie 
6 mei: juf Marjo jarig 
Week 19: Zilveren week. Deze week staat in het teken van het groepsvormingsproces 
21 mei: Juf Evelien jarig 
25 mei: Meester & Juffendag 
26 t/m 29 mei: Hemelvaart; alle leerlingen vrij 
30 mei t/m 3 juni: Cultuurweek 
31 mei: Schoolfotograaf 
1 juni: Klankkoffie; Komt u ook een kopje koffie drinken om 8:45? 
5 & 6 juni: Pinksteren; alle leerlingen vrij 
7 juni: Studiedag; alle leerlingen vrij 
13 t/m 17 juni: Avondvierdaagse 
16 juni: Nieuwsbrief  
 

 

 


