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Afgelopen week hebben we u allen mogen ontvangen voor de oudergesprekken. 
Wij kijken terug op fijne gesprekken. Mooi om samen de driehoek, kind-ouder-

leerkracht, te bevestigen. De volgende ronde oudergesprekken staat gepland 
begin maart. Maar heeft u tussendoor een vraag, weet dan dat onze deur altijd 
openstaat. U kunt hiervoor altijd per mail een afspraak maken met de leerkracht.  
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de komende feesten; Sinterklaas en Kerst. 
 
Leerlingenraad 
Een van onze doelen voor dit schooljaar is het opstellen van een leerlingenraad. De 
leerlingeraad wordt samengesteld uit 2 leerlingen per klas uit de bovenbouw. 

Hiermee willen we de leerlingen op onze school een grotere stem geven.  
In de komende periode zullen we uitleg geven in de bovenbouw over de 

leerlingenraad. Per groep zijn we op zoek naar 2 raadsleden. Daarna volgt een 
sollicitatieprocedure. Leerlingen die zich verkiesbaar willen stellen, moeten een 

presentatie geven voor de eigen groep. Wanneer er meer dan 2 leerlingen zich 
verkiesbaar stellen dan zal er gestemd worden.   
Vanaf januari zal de leerlingenraad 1x per 6-8 weken met de directie in gesprek 

gaan over onderwerpen die zij belangrijk vinden of waar de directie de mening van 
de leerlingen nodig heeft.  

Team (T)rots 

Binnen onze stichting PCPO Midden Brabant willen we meer aandacht hebben voor 

de talenten en onderwijsbehoeften van de kinderen, die meer praktisch begaafd 

zijn. Leerlingen die zelfvertrouwen en veerkracht opbouwen door meer met hun 

hoofd én handen te werken. 

Op een aantal scholen binnen de stichting krijgen een kleine groep van deze 

leerlingen twee momenten in de week Team (T)rots onderwijs. Deze groep kinderen 

vormen met een meester of juf een team; ze werken samen aan doelen op het 

gebied van persoonlijke vaardigheden en gezamenlijke opdrachten binnen een 

praktisch en uitdagend thema. Daarbij proberen ze van waarde te zijn voor mensen 

in hun directe omgeving. 

Doordat deze leerlingen meer vanuit hun talenten werken, zien we dat ze vaker een 

trots gevoel ervaren in de schoolsituatie en steviger in hun schoenen gaan staan (als 

een rots). 

Op de Klankhof vinden ook gesprekken plaats om in de toekomst aan te sluiten bij 

deze initiatieven voor passend onderwijs. Dit schooljaar zullen we al activiteiten 

organiseren, die tegemoetkomen aan de behoeften van de meer praktisch 



begaafde leerling. 

Een aantal leerlingen uit groep 8 worden al een klein Team (T)rots team met onze 

gewaardeerd conciërge Paul. Ze zullen één keer in de week samenwerken aan een 

opdracht vanuit de wensen van collega’s en medeleerlingen. Hun eerste project is 

een ideeënbus zijn voor de leerlingenraad. Dit is nog maar het begin, er zal steeds 

meer werk van hun handen te bewonderen zijn en rond school. 

Sinterklaas op school 
Op vrijdag 2 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan Sonate. Met 
alle leerlingen van Sonate zullen we hem 's ochtends binnenhalen. We vragen u dan 

ook om op tijd op school te zijn. Uiterlijk om 8:45u moeten de leerlingen binnen in de 
klas zijn.  
De leerlingen hoeven deze dag geen fruit en drinken mee te nemen.   
 
Kerststukjes maken 
Op woensdag 21 december gaan we kerststukjes maken op school. We vragen u 

om het volgende aan uw zoon/dochter mee te geven:   

* een bakje met daarin vochtige oasis  

* een kaars of een nep waxinelichtje (optioneel)  

* wat kerstversiering (ballen, slingers, paddenstoeltjes, dennenappels, ed)  

* kerstgroen (allerlei takjes uit de tuin zijn welkom)  

Wilt u dit meegeven in een plastic tas? Dit mag op de dag zelf, maar ook al op 

maandag of dinsdag. Graag de tas en het bakje voorzien van naam.  

De kerststukjes gaan op woensdag 21 december gelijk mee naar huis. 

Kerstviering 22 december 

Op donderdag 22 december staat de kerstviering gepland. Dit jaar een 

herdertjetocht.  

Vanaf 18.30uur zal er deze avond een wandeling in de wijk worden georganiseerd 

door de OR en de leerkrachten waar u met uw gezin door het kerstverhaal wandelt. 

Op deze avond worden alle leerlingen verwacht om met elkaar het kerstfeest te 

vieren. De wandeling mag niet door de kinderen zelfstandig gelopen worden. 

Tijdens deze avond bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren). Mocht u zelf niet 

staat zijn om mee te kunnen lopen dan kunt u ook uw kind(eren) met een familielid 

of klasgenootje mee laten lopen. 

Verdere informatie volgt na 5 december via een aparte brief met de tijdsindeling 

van de wandeling. 

Kinderkerstfeest op kerstavond in de Baai!  

Op kerstavond, 24 december, is er weer een kinderkerstfeest in de protestantse 

gemeente De Baai! Bekende kerstliederen zullen er klinken, we steken allemaal een 

kaarsje aan en we horen het kerstverhaal dat op een bijzondere manier wordt 

verteld. We volgen namelijk verschillende dieren die op weg zijn naar een ster die 

feller straalt dan alle andere sterren. Het thema is: ‘Een bijzondere nacht!’ De viering 

begint om 19.00 uur in het kerkgebouw De Baai, Baai 154 in Etten-Leur en duurt 

ongeveer 45 minuten. Als je dat wil mag je met het hele gezin al om 17:45 uur naar 

de kerk komen: dan eten we pannenkoeken met elkaar. Opgave hiervoor graag 

voor 17 december via Marian Heeren, email: annamariavisser@hotmail.com, 

mailto:annamariavisser@hotmail.com


tel/WhatsApp: 06-10899297. Je mag natuurlijk ook gewoon om 19.00 naar het 

kinderkerstfeest komen. Iedereen van harte welkom want Kerst vier je met elkaar! 

 

 
Bijlage: Voorbeeldgedrag & Verkeer 
 
Belangrijke data 

28 nov GMR 

30 nov 

1 dec 

Pietengym 

Pietengym 
2 dec Sinterklaas op school 

5 dec Studiedag; alle leerlingen vrij 

12 dec MR 

16 dec Meneer Mark jarig 

21 dec Kerststukjes maken 

22 dec Kerstviering vanaf 18:30uur 

23 dec  Kleuters vrij  

23 nov De nieuwe nieuwsbrief komt uit 

  

 


