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De eerste periode van het schooljaar is voorbijgevlogen. Morgen start de 
herfstvakantie! Een boswandeling, lekker buitenspelen met de gevallen blaadjes en 

kastanjes. Wij wensen alle kinderen een fijne vakantie toe!  
Na de vakantie start de feest periode. Het Sonatefeest voor alle leerlingen, 
Sinterklaas en Kerst. We gaan er samen een gezellige periode van maken.  
Ook in deze periode is er weer een kijk-in-de-klas-moment (16-11) en staan er 
oudergesprekken op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling gepland.  
 

Help de juf/meester is ziek! 
Afgelopen week hebben we te maken gehad met ziekte onder het personeel. In 

drie klassen hebben we zieke leerkrachten. Gelukkig hebben we het dit keer op 
kunnen vangen door parttimers die extra zijn komen werken en onderwijsassistenten 

die de groep hebben overgenomen. We hebben het gered om geen groepen naar 
huis te hoeven sturen of groepen te moeten verdelen onder de andere groepen.  
Ons uitgangspunt is om dit ook in het komende griepseizoen niet te hoeven doen. 
Echter kunnen we niet uitsluiten dat dit gaat gebeuren. De eerste dag zullen we een 
groep altijd zelf opvangen, maar mocht er geen leerkracht/vervanging te vinden 

zijn en komt de klas thuis te zitten, dan zullen we u door middel van een mail op de 
hoogte brengen.  
 

Parkeren rond de school 
Graag vragen we uw aandacht over het parkeren rond de school. Tijdens het 
brengen en halen van de leerlingen kunt u gebruik maken van het parkeerterrein 
naast de school. Maakt u hierbij alstublieft gebruik van de parkeervakken! Het is niet 

toegestaan om stil te staan/te parkeren op de stoep of de rijbaan.  
Mochten de parkeerplaatsen vol zijn dan kunt u gebruik maken van de 

parkeerplaatsen bij de Gong of bij de Lidl.  
Laten we het samen veilig houden voor onze leerlingen!  
 

Sonate dag 4 november 
Op vrijdag 4 november houden we een Sonatedag. Van 10uur tot 12uur zijn er voor 

de leerlingen spelletjes georganiseerd in heel Sonate. De leerlingen van groep 1 t/m 
4 zullen in een groepje, begeleid door een ouder, spelletjes doen in de lokalen van 

alle scholen. Groep 5 t/m 8 mag zelfstandig rondlopen.  
Mocht u zin hebben om te komen helpen dan horen wij het graag. U kunt zich 
opgeven via de klassenouder/ klassenapp.  
 



Covid 
Iedere branche moet een sectorplan Corona klaar hebben liggen. Vanuit de 

overheid zijn 4 scenario's opgesteld. De overheid geeft aan in welke fase we zitten. 
Op dit moment, donderdag 20 oktober, zitten we in fase 2. Zie hieronder 

 

Als school hebben wij hier onze schoolspecifieke afspraken aan toegevoegd en dit 
voorgelegd aan de MR. In de bijlage vindt u het complete plan voor de 

verschillende fases.  
 

Jeugdburgemeester 
Enkele weken geleden heeft Elin uit groep 7 gesolliciteerd als jeugdburgemeester 
van Etten-Leur. Ze moest hiervoor een officiële sollicitatieprocedure door met een 

sollicitatiebrief en een sollicitatiegesprek. Ze heeft vol trots een mooi plan 
gepresenteerd aan de gemeenteraad. Helaas is de keuze op een leerling van een 
andere school gevallen, maar wat zijn wij trots op Elin!  
 

Petje af 
Vanuit de gemeente is afgelopen week een project gestart in Sonate; Petje Af. In 
groep 7 en 8 is een presentatie gegeven door de vrijwilligers van Petje Af en konden 

leerlingen zich opgeven. Vanuit onze groepen was er veel animo en hebben zich 12 
leerlingen opgegeven.  
Petje Af biedt leerlingen een kans om met verschillende beroepen en rolmodellen in 

aanraking te komen. Zij hopen hierdoor leerlingen met meer plezier naar school te 
laten gaan, ze hun diploma halen en later een passende baan vinden. Per periode 

staat er een baan/beroepsgroep centraal. Vanuit dit beroep worden uitjes 
georganiseerd, gastlessen gegeven en presentaties voorbereid/gegeven. 
 

Plusaanbod 
Op De Klankhof vinden wij het belangrijk dat ieder kind passend onderwijs krijgt. 

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor het plusaanbod wordt dit met u als 
ouder besproken. Dit kan zijn op één of meerdere vakken. Mogelijke plustaken voor 

de kinderen zijn; - Plusboek voor taal; - Plusboek voor spelling; - Sprinters voor 
Rekenen of Rekenen XL; - Werken met projecten, waarbij alle onderdelen aan bod 

komen; - Of het werken aan Smartgames. Belangrijk voor u als ouder om te weten is 
dat dit aanbod per half jaar wordt bekeken en eventueel wordt aangepast waar 
nodig. Het kan dus zo zijn dat uw kind nu een ander aanbod heeft dan vorig jaar. Dit 

komt dan omdat dit passend is voor uw kind.  



 
Belangrijke data 

Week na de 

herfstvakantie 

Zilveren Week (extra aandacht voor groepsvorming) 

1 nov Juf Nicolien jarig 

4 nov Sonatedag 

7 nov Juf Manja jarig 
Week van de mediawijsheid groep 6 t/m 8 

9 nov Start inschrijven SEO oudergesprekken 

12 nov Aankomst Sinterklaas in Nederland 

16 nov Kijk-in-de-klas-moment van 8:30u tot 9:15u 

19 nov Juf Hanneke jarig 

21 nov Oudergesprekken 

23 nov Oudergesprekken 

24 nov De nieuwe nieuwsbrief komt uit 

 


