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De eerste weken zijn voorbijgevlogen. De eerste letters zijn geleerd in groep 3, we 
zijn druk bezig met de Gouden Weken, het eerste ‘kijk-moment’ is geweest, de 

startgesprekken gevoerd, de sportdag is geweest en de Kinderboekenweek staat 
voor de deur. Het nieuwe schooljaar is volop begonnen! 
Ook dit jaar zijn wij weer een opleidingsschool. Dit betekent dat we meerdere 

stagiaires een plek bieden om van en met ons te leren. In groep 1/2B en groep 8 
lopen Leroy en Karlijn stage voor de Pabo en bij de kleuterklassen loopt Darshana 

stage vanuit Curio.  

 

Nieuws uit de tuin en uit de keuken 
Afgelopen schooljaar hebben Anton en Inge een prachtige tuin aangelegd op het 

binnenplein van ons gebouw. Bij de opening heeft iedere klas een paar 
pompoenpitten gekregen om te kweken. Deze kleine plantjes hebben we naar de 
buurttuin gebracht. Daar hebben ze verder kunnen groeien en vorige week kwam 

Elske de grootste pompoen langsbrengen.  
Vandaag heeft juf Nicolien met uit iedere klas een aantal leerlingen pompoensoep 

gemaakt. Wat een feest! (vanwege de gymles hebben nog niet alle groepen 
kunnen proeven).  

 
 



MR 
In de bijlage vindt u het jaarverslag van de MR. Dit is het jaarverslag van afgelopen 

schooljaar. Op de socials van school plaatsen we na iedere vergadering de ‘wist je 
datjes’. Op deze manier blijft u op de hoogte van de gesprekonderwerpen in de 

MR. (volgt u ons al op facebook en instagram?)  

 

 

Voorstellen OR (ouderraad) 

Eind vorig schooljaar hebben we kort verteld dat de samenstelling van de 

ouderraad enorm is veranderd. Nu vanuit elk van ons een kort stukje waarin we 

onszelf aan jullie voorstellen: 

Nick en Joyce Hoi allemaal, wij zijn Nick en Joyce Frijters. We zijn de ouders van 

Dean, die nu in groep 2 van 1/2A zit. Samen nemen we de rol van voorzitter over 

binnen de Ouderraad, dus als je vragen en/of opmerkingen hebt; spreek ons gerust 

aan. 

Tabitha Mijn naam is Tabitha Bouwman. Ik ben de moeder van Isaï (gr8) Evi (gr5) en 

Benjamin (gr2B). Ik heb een bedrijfje in creatief maatwerk waar ik met veel plezier in 

werk. 

Ik ben dus graag creatief bezig en hoop dit komend jaar volop in te kunnen zetten 



als onderdeel van de OR. 

Lotte Hallo, mijn naam is Lotte Polko-Braaksma. De mama van Lisa (gr6) en Jula (gr4). 

Daarnaast ben werkzaam in de zorg bij Avoord. Ik zal de rol van secretaris op me 

gaan nemen binnen de OR. Verder ben ook graag creatief bezig dus hoop daarin 

ook een aanvulling te kunnen zijn. 

Jessica Ik ben Jessica Heijblom, mama van Brandley(gr4) en Jaylynn(gr2b). 

Ik ben huismoeder dus heb voldoende tijd (onder schooltijd) om mij in te zetten voor 

regelzaken binnen de OR en op school te zijn als dat nodig is. Afgelopen schooljaar 

ook al leuk wat sponsoring kunnen regelen. 

Özlem Hello! Hoi! Merhaba! Mijn naam is Özlem Demirci. Ik ben trotste mama van 

Dûaa (gr 1/2b) en van Zeyna. Daarnaast werk ik als toezichthouder bouw en 

handhaving voor ons mooie gemeente Etten-Leur. In mijn vrije tijd ben ik vaak 

creatief, actief en sociaal bezig. Ik hoop dat ik mijn energie en creativiteit goed kan 

gebruiken binnen de OR :) Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je gewoon 

kletsen. Ik kom Dûaa vaak ophalen van school dan kunnen we een gesprekje 

voeren. Voor nu, doei en veel plezier! 

Kaylee Hallo, ik ben Kaylee mama van 4 kindjes, en 2 kindjes op de klankhof. Bentley 

6 jaar in groep 3 en Selina 5 jaar in groep 1/2a.  Ik kom de ouderraad versterken met 

mijn leuke ideetjes. Heb er heel veel zin in om samen er een leuke tijd van te maken. 

Wil je even kletsen of wat aan mij vragen? Kom gerust naar me toe. 

Bart Hoi allemaal, mijn naam is Bart Vroegrijk. 

Ik ben de vader van Lucas (gr7) Benthe (gr4) en Julian (1/2b). In het dagelijks leven 

ben ik werkzaam bij het ministerie van Defensie. 

Als penningmeester van de OR zie ik toe op alle inkomsten en uitgaven van de OR. 

Mocht u vragen hebben over de besteding van bijv. de ouderbijdrage en/of ideeën 

hebben voor de OR, spreek mij gerust aan. De grootste kans om mij bij school aan te 

treffen is op de vrijdag. 

 

Teach like a champion 
De Klankhof is een 'teach like a champion’ 
school. In de afgelopen jaren zijn alle 
leerkrachten geschoold en ondersteunen wij 

onze lessen met deze technieken. U zult vast ‘het 
klappen’ herkennen. Dit is een van de 

technieken die wij inzetten om de betrokkenheid 
van onze leerlingen te verhogen. Zo gebruiken wij 
in onze lessen wisbordjes om van alle leerlingen 

antwoorden te krijgen op een vraag en vragen 
we leerlingen te antwoorden in een zin (de 

formulering telt). Ook begroeten we iedere 
leerling, iedere ochtend bij de deur (de drempel). 

In de afgelopen 2 jaar hebben wij 10 technieken 
gekozen die je in alle klassen, van groep 1 t/m 8, 
terug kunt zien. Hier hebben wij een mooie poster 

van laten maken voor in alle groepen.  

 
Kinderboekenweek 
Volgende week begint de Kinderboekenweek, woensdag 5 oktober gaan we van 

start! Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi-Ga-Groen. In deze week 



zullen we veel aandacht besteden aan het lezen en zullen we leuke activiteiten 
doen rondom het lezen en het thema Gi-Ga-Groen. Zo starten we 5 oktober om 

8:45u met een grootse opening en is er vrijdag 7 oktober een opa en oma 
voorleesmoment. Opa’s en oma’s mogen dan in de klas of in een groepje een boek 

komen voorlezen tussen 10:00 en 10:15u. U kunt opa/oma opgeven via de eigen 
leerkracht.  

Ook dit jaar zullen we weer de zilveren en gouden penselen en griffels uitreiken. 
Gedurende week gaan de groepen 1/2 en 3 hard aan het werk om de mooiste 
tekeningen te maken die horen bij een voorgelezen prentenboek. De groepen 4, 

5/6, 7 en 8 gaan aan de slag om het grappigste, mooiste, leukste of misschien wel 
spannendste verhalen te schrijven. Aan het eind van de week zullen de 

leerkrachten uit hun klas twee tekeningen of verhalen kiezen die de zilveren en 
gouden penselen/griffels hebben gewonnen. U bent van harte welkom om tijdens 
deze uitreiking aanwezig te zijn en daarna nog in de klassen rond te kijken. Voor de 

klassen 1/2 A en 1/2B bent u van harte welkom om 12:00 uur en voor de groepen 3, 
4, 5/6, 7 en 8 om 15:00 uur. 

Wij gaan er een Gi-Ga-Geweldige kinderboekweek van maken met vooral veel 
leesplezier! 

Hopelijk tot dan! 

Data Kinderboekenweek: 
Woensdag 05-10 
8:45uur Opening Kinderboekenweek op het schoolplein (Sonate breed). U bent van 
harte welkom! 

Vrijdag 07-10 
Opa en oma voorleesmoment van 10:00 uur - 10:15 uur. (Opgeven bij de leerkracht) 

Dinsdag 11-10 
Leerlingen mogen in het groen naar school komen. Kijk of je iets groens in de kast 
hebt liggen, zoek een mooie groene frutsel uit voor in je haar of ... 

Vrijdag 14-10 
Uitreiking van de zilveren en gouden griffels/penselen + kijk in de klas moment 
Groepen 1/2 A en 1/2 B (12:00uur) 
Groepen 3, 4, 5/6, 7 en 8 (15:00uur) 
 

Sjors Sportief activiteitenkalender 
In de bijlage treft u de activiteitenkalender van Sjors Sportief. 
 
Verlof aanvragen 
Het komt regelmatig voor dat wij een verlofaanvraag krijgen. Een kort verlof ivm een 
begrafenis of een langer verlof voor extra vakantie. Aan deze verlofaanvragen zijn 

regels gebonden.  
Een verlofaanvraag voor vakantie/bruiloft moet minimaal 6 weken voor de 

verlofdatum aangevraagd worden. Het formulier hiervoor kunt u bij een van de 
leerkrachten opvragen. Daarbij moet ook de trouwkaart of een 
werkgeversverklaring toegevoegd zijn.  
Voor een kortverlof ivm een begrafenis bijvoorbeeld kunt u volstaan met het 
verlofformulier via de basisschoolapp. 
Wanneer uw kind naar de huisarts of tandarts moet, en dit niet buiten schooltijd 
geregeld kan worden, gaan wij uit van kortstondig verlof (uw kind is dan een half 



uurtje later op school of mist een uurtje tussendoor). Dit kunt u door middel van een 
mailtje aan de leerkracht aangeven.  
 
Broertjes en zusjes 
Heeft u nog een zoon of dochter die dit schooljaar of begin volgend schooljaar 4 
jaar wordt, dan willen wij u vragen om uw zoon/dochter in te schrijven op school, 

zodat wij rekening kunnen houden met hun komst. U kunt een aanmeldformulier 
ophalen bij Hanneke.  
 

Belangrijke data 

30 sept    Start schaaklessen groep 5 (en opgegeven leerlingen uit groep 6 en 7) 

4 okt        Verkeersdoolhof groep 7 

5 okt        Dag van de Leerkracht 

    Start Kinderboekenweek 

7 okt        Opa & oma voorleesmoment 

11 okt      Alle leerlingen in het groen naar school 

14 okt      Uitreiking penselen/griffels  

17 okt      Deze week: ‘Ik val op in Etten-Leur'  

19 okt      Klankk(h)offie; komt u gezellig koffiedrinken om 8:45u?  

20 okt      Volgende nieuwsbrief   


