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en
Informatiegids
Schooljaar
2018-2019

Onze visie
OBS Het Klokhuis een school met PIT!
Passie in prestatie
Ik samen met de ander
Totale ontwikkeling
Samen
Iedereen is welkom in onze
openbare school. Het woord
SAMEN speelt een grote rol op
onze school. We leren en vieren
samen, in verbondenheid met
elkaar met aandacht voor
verschillen en verscheidenheid.
We zoeken naar een optimale
samenwerking binnen de
driehoek ouder-kind-school.
Ouders zijn onze partners en we
betrekken hen in een open
communicatie bij de
ontwikkeling van hun kind en bij
de school. Als team werken we
binnen een professionele
leergemeenschap aan een
expliciete verbetercultuur.

Warm en positief klimaat
We creëren een warm en
positief klimaat waarin kinderen
zich veilig voelen en maximaal
kunnen ontwikkelen en gaan uit
van de basisvoorwaarden
respect, vertrouwen en
veiligheid. We dragen zorg voor
een goed pedagogisch klimaat
met heldere regels en
afspraken. De klas en de school
zijn een oefenplaats voor actief,
democratisch burgerschap.
Kinderen krijgen een stem,
leren om samen beslissingen te
nemen en conflicten op te
lossen. We voelen ons
verantwoordelijk voor elkaar en
voor de gemeenschap en staan
open voor de verschillen tussen
mensen.

Totale ontwikkeling
Uitgangspunt is het goed
ontwikkelen van de
basisvaardigheden taal, rekenen en
lezen en we hebben daarbij hoge,
realistische verwachtingen. Een
kind is meer dan taal, rekenen en
lezen en om een gelukkig mens te
worden richten we ons op de totale
ontwikkeling. We stimuleren ieder
kind om zijn/haar talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. Ook
dragen we zorg voor een optimale
ontwikkeling op sociaal-emotioneel,
creatief, cultureel en motorisch
gebied. Creatief en kritisch denken,
probleemoplossend vermogen,
reflectie en zelfsturing zijn
essentiële vaardigheden die we
stimuleren, leren en oefenen.

Betrokkenheid
Kinderen en leerkrachten zijn
betrokken bij hun leren en
werk. Ze maken zelf keuzes,
hebben invloed en krijgen
verantwoordelijkheid en ruimte.
Ieder is eigenaar van zijn eigen
leerproces, binnen afgestemde
kaders en vanuit een basis van
wederzijds vertrouwen.
We maken actief gebruik van
ieders talenten en
mogelijkheden en hebben een
open, actieve en innovatieve
houding.
We stimuleren de betrokkenheid
van ouders, kinderen en
medewerkers bij onze school en
de samenleving.
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Inhoudsopgave
Beste ouders en verzorgers,
Deze kalender bevat informatie voor het schooljaar 2018-2019.
Op de voorzijde van de kalenderbladen vindt u de jaarplanning. Hierin
zijn de activiteiten opgenomen die op dit moment bekend zijn.
Nieuwe activiteiten leest u in Het Kroosje, onze wekelijkse digitale
nieuwsbrief.
Op de achterzijde van de kalenderbladen vindt u handige, actuele en
praktische informatie. Zie inhoudsopgave hiernaast.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de digitale
schoolgids, die op de website van onze school te vinden is.
Hopelijk heeft u veel profijt van deze jaarkalender en informatiegids!
Vriendelijke groet,

Onderwerp
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Colofon
OBS Het Klokhuis

Bestuur van de school

Wijnkelderweg 3A 5741 ND Beek en Donk

Stichting PlatOO, openbaar

Burg. vd Heuvelstraat 16 5737 BP Lieshout

en algemeen toegankelijk

Tel: 0492-465527 (algemeen nummer)

onderwijs

Tel: 0499-780275 (Lieshout na schooltijd)
e-mail: info@obshetklokhuis.nl

College van Bestuur:

website: www.obshetklokhuis.nl

Mevr. Annemie Martens

Management
Directeur:
Iris Schellekens (ma t/m vrij)
Tel: 06-51392498
iris@obshetklokhuis.nl
Interne coördinatoren:
Oukje van de Vossenberg (di- en domiddag)
Judith Verhoeven (wo, do)
Procesbegeleiders onderwijsteams :
Femke Kuitert (onderbouw Beek en Donk)
Janneke de Leest (middenbouw Beek en Donk)
Maartje Koole (bovenbouw Beek en Donk)
Tine van Lieshout (Lieshout)
Managementteam (MT):
Femke Kuitert
Janneke de Leest
Maartje Koole
Tine van Lieshout
Oukje van de Vossenberg
Iris Schellekens

Tel: 06-53569189
E-mail: info@platoo.nl
Secretariaat PlatOO
Deurneseweg 13
5709 AH Helmond
tel. 0492-392112
e-mail: info@platoo.nl
website: www.platoo.nl
Leden Raad van Toezicht:
Dhr. F. van Engelen,
Weert (voorzitter)
Dhr. D. Zumker, Bladel
Mw. K. Ali, Veldhoven
Mw. M. van der Smissen,
Eindhoven
Dhr. R. van der Zanden,
Helmond

Medezeggenschapsraad
Arno van den Boogaard (ouder)
Tim Slegers (ouder)
John van der Heijden (ouder)
Annemieke Jetten (leerkracht)
Janine Geven (leerkracht)
Tine van Lieshout (leerkracht)
E-mail: mr@obshetklokhuis.nl
Bestuur Oudervereniging
Margriet Swinkels
voorzitter
Maartje Vissers
secretaris
Lonneke van Sinten
penn.
Joy Glimmerveen
lid
Amy Whitehead
lid
Alice van der Knokke lid
Femke van den Muijzenberg
lid
Franke Vereijken
lid
wisselende afvaardiging vanuit
Lieshout
E-mail: or@obshetklokhuis.nl

Inspectie voor het onderwijs
Mevrouw Timmerman
Postbus 88, 5000 AB Tilburg
Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg
Tel. 088-6696060
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590
Schoolcontactpersoon
Oukje van de Vossenberg
ib@obshetklokhuis.nl

Verkeerscommissie:
Seraf Vereijken (ouder)
Lisette de Natris en Sandra
Martis (leerkrachten)
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Team OBS Het Klokhuis

Groep 1/2a
patricia@obs
hetklokhuis.nl

Groep 3

Groep 1/2b

Groep 1/2b

jon@
hetklokhuis.nl

femke@obs
hetklokhuis.nl

bregje@obs
hetklokhuis.nl

annemieke@
obshetklokhuis.nl

Groep 4/5/6c

Groep 7/8a

Groep1/2a*

ellen@obs
hetklokhuis.nl

madelon@obs
hetklokhuis.nl

job@obs
hetklokhuis.nl

Groep 7/8b
badia@
obshetklokhuis.nl

Groep 7/8b

4-5 Lieshout *

4-5 Lieshout
tine@obs
hetklokhuis.nl

6-8 Lieshout
kim@obs
hetklokhuis.nl

Interne coörd.
oukje@obs
hetklokhuis.nl

Conciërge
martien@obs
hetklokhuis.nl

Groep 4/5/6c

judith@obs
hetklokhuis.nl

maartje@obs
hetklokhuis.nl

*Jon ondersteunt ook in Onderwijs Team 4/5/6 en Judith is tevens interne coördinator

Groep 3
janine@obs
hetklokhuis.nl

Ondersteuning 7/8

Groep 4/5/6/a
janneke@obs
hetklokhuis.nl

1-3/6-8 Lieshout

Groep 4/5/6b
mandy@obs
hetklokhuis.nl

1-3 Lieshout

remco@obs
hetklokhuis.nl

sandra@obs
hetklokhuis.nl

lisette@obs
hetklokhuis.nl

Administratie
jo@obs
hetklokhuis.nl

Schoonmaak
Yvette

Iris Schellekens
Directeur
iris@obs
hetklokhuis.nl
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Data en tijden

Vakanties en vrije dagen

Schooltijden Beek en Donk

Herfstvakantie

15-10 t/m 19-10

Kerstvakantie

24 -12 t/m 04-01

maandag

8.30 – 15.00 uur

Voorjaarsvakantie

04-03 t/m 08-03

dinsdag

8.30 – 15.00 uur

Meivakantie

22-04 t/m 03-05

woensdag

8.30 – 12.30 uur

Hemelvaart

30-05 t/m 31-05

donderdag

8.30 – 15.00 uur

2e Pinksterdag

10-06

vrijdag

8.30 – 15.00 uur

Zomervakantie

08-07 t/m 17-08

Studiedagen
dinsdag
woensdag
donderdag
maandag
vrijdag
donderdag
maandag

18 september
31 oktober
06 december
07 januari
15 februari
18 april
24 juni

groep 1/2 vrij
speelkwartier

10.00 – 10.15 uur

lunchpauze

11.30 – 12.30 uur

Gymtijden Beek en Donk
Groep 1 t/m 2:
Twee keer per week in de speelzaal
Groepen 3 t/m 8:

Schooltijden Lespunt Lieshout
Maandag

8.15 – 14.15 uur*

Dinsdag

8.15 – 14.15 uur*

Woensdag

8.30 – 12.30 uur**

Donderdag

8.15 – 14.15 uur*

vrijdag

8.15 – 14.15 uur*
groep 1/2 vrij

*Continurooster
**Naar Beek en Donk

Gymtijden Lieshout
Groep 1 t/m 3:
Op woensdag in Beek en Donk (speelzaal)
Groep 4 t/m 8:
Iedere maandag en vrijdag in De Klumper.

Iedere dinsdag en vrijdag
in sporthal D’n Ekker.

10

December 2018
M aanda g

3

din sd ag

4

w oensd ag

5

dond er da g

6

v rij da g

z ate rd ag

z onda g

1

2

7

8

9

Studiedag

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Kerstviering en
Klokhuistheater van
17.30 tot 19.30 uur

Start kerstvakantie
om 12.15 uur in
Lieshout en 12.30
uur in Beek en
Donk

27

28

29

30

24
Kerstvakantie

25
Kerstvakantie

26
Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

11

Algemene afspraken
Naar en van school
Fietsen van de leerlingen worden op de
daarvoor bestemde plek gezet. Op het
schoolplein fietsen is niet toegestaan.
Wij vragen de ouders om de kinderen zoveel
mogelijk lopend of met de fiets naar school te
brengen! Dit in verband met de
verkeersveiligheid rondom de school.
Houdt u bij het wegrijden met de auto vooral
rekening met de kinderen!
Wij blijven de verkeerssituatie kritisch volgen
en indien nodig treffen we in overleg met de
gemeente en de overige partners van de brede
school, maatregelen om de veiligheid van de
kinderen te bewaken.
Inlooptijd
In Beek en Donk opent om 8.20 uur één van de
leerkrachten de deur. Kinderen (met ouders)
kunnen dan naar hun eigen klas gaan. Daar zal
de leerkracht hen welkom heten. Om 8.30 uur
beginnen de lessen.
In Lieshout gaat de deur om 8.00 uur open en
beginnen de lessen om 8.15 uur.
Wij verzoeken ouders/verzorgers en kinderen
om op tijd in de groep aanwezig te zijn.
Laatkomers storen de lessen.

Ziekte van kinderen of bezoek
arts/tandarts
Wanneer uw kind wegens ziekte niet naar
school kan, vernemen wij dit graag tijdig. Dit
geldt ook voor een bezoek aan de arts of
tandarts. U kunt dit schriftelijk of telefonisch
doorgegeven vóór aanvang van de school.
Leerkrachten gaan bellen als kinderen zonder
bericht om 8.45 uur niet aanwezig zijn. Het is
daarom belangrijk om uw kind af te melden
voor die tijd.
Mocht uw kind tijdens schooltijd ziek worden of
een ongelukje krijgen dan nemen we altijd
contact met u op, via de telefoonnummers die
bij ons bekend zijn.
Wilt u veranderingen in telefoonnummers s.v.p.
tijdig doorgeven aan de leerkracht?
Wij sturen kinderen onder schooltijd nooit
alleen naar huis. Indien een kind door ziekte
vervangende leerstof of leeractiviteiten nodig
heeft, maakt de leerkracht daarover afspraken
met het betreffende kind en de ouders.

Eten in de pauze
‘s Ochtends tijdens de pauze worden de
kinderen in de gelegenheid gesteld iets kleins
te eten (fruit of brood). Ze mogen een beker
drinken meenemen. Frisdrank, pakjes drinken
en snoep zijn niet toegestaan.
Overblijfafspraken
Tijdens de lunchpauze zijn er voor de kinderen
heldere regels en afspraken.
De middagpauze in Beek en Donk duurt één
uur, waarbij de begeleiding tijdens het eten
wordt verzorgd door de leerkrachten en tijdens
het spelen door leerkrachten en TSO krachten.
De middagpauze in Lieshout duurt een half uur
en de begeleiding tijdens het eten en spelen
wordt verzorgd door de leerkrachten.
De kinderen nemen alleen brood en eventueel
wat fruit mee. Ze nemen geen snoep mee naar
school.
Als u wilt dat uw kind na de lunch de tanden
poetst, dan is dat mogelijk. Ouders zorgen zelf
voor tandenborstel en tandpasta.
De leerlingen, overblijfkrachten en leerkrachten
vallen tijdens het overblijven onder dezelfde
aansprakelijkheidsverzekering als tijdens de
lesuren.

12

Januari 2019
ma and ag

Kerstvakantie

7

din sd ag

w oensd ag

dond er da g

v rij da g

z ate rd ag

z onda g

1

2

3

4

5

6

11

12

13

Kerstvakantie

8

Studiedag

14

15

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

9

10

Hoofdluiscontrole
Beek en Donk

Hoofdluiscontrole
Lieshout

16

17

18

19

20

24

25

26

27

Koffie-uurtje van
8.30 tot 9.30 uur in
Beek en Donk

21

22

23
Klokhuistheater

28

29

30

31

13

Algemene afspraken
Verlof aanvragen
Indien u verlof wil aanvragen dan bent u
verplicht om dit ruim van tevoren schriftelijk bij
de directeur aan te vragen. U kunt een
verlofformulier downloaden van de website of bij
de administratie ophalen. In hoofdstuk 9 van de
schoolgids en op de website kunt u lezen
wanneer uw kind recht heeft op verlof.
Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de
ambtenaar van leerplichtzaken. Dit kan een
proces verbaal tot gevolg hebben.
Medicijnen
Indien een kind overdag medicijnen gebruikt,
vragen wij de ouders daarover contact op te
nemen met de leerkracht(en). Hetzelfde geldt als
uw kind last heeft van allergieën. Leerkrachten
mogen kinderen geen medicijnen verstrekken
zonder schriftelijke toestemming van de ouders.
Formulieren hiervoor kunt u bij de leerkracht
verkrijgen.

Hoofdluizen
Ook op onze school worden af en toe bij kinderen
hoofdluizen gevonden. Om dit probleem zo goed
mogelijk te lijf te gaan, zijn er op Het Klokhuis
ouders die na iedere vakantie alle kinderen
controleren op hoofdluis en/of neten. De ouders
worden onmiddellijk geïnformeerd indien er bij
een kind daadwerkelijk hoofdluizen of neten
aangetroffen worden. De hoofdluispreventie
ouders (kriebelbrigade) hebben van de GGD
instructies en richtlijnen voor dit werk gekregen.
Om hoofdluizen te voorkomen vragen we ouders
om voor hun kind een luizenzak aan te schaffen,
zodat hier dagelijks hun jas in kan. U kunt bij de
administratie een nieuwe luizenzak kopen indien
nodig.
Verjaardagen
Op hun verjaardag mogen de kinderen hun
klasgenoten trakteren. Met nadruk willen wij u
vragen een kleine, gezonde traktatie te
bedenken. Regelmatig horen wij van ouders dat
zij het niet op prijs stellen dat hun kinderen
snoepen op school. Een geluid dat wij van harte
ondersteunen!
In groep 1 t/m 3 kunt u bij de verjaardag viering
aanwezig zijn. Informatie hierover krijgt u van de
leerkrachten.
Wij willen u dringend verzoeken om
uitnodigingen voor het kinderfeestje niet op
school uit te delen. Het kan voor sommige
kinderen een enorme teleurstelling zijn als ze
niet worden uitgenodigd.

Wettelijke Aansprakelijkheid
Tijdens de schooluren en op weg van en naar
school is uw kind verzekerd voor de financiële
gevolgen van ongelukken. Ook tijdens
schoolreisjes en andere activiteiten die onder de
verantwoordelijkheid van de school vallen, zijn
alle kinderen en begeleiders verzekerd.
Wanneer een ouder of een leerling schade
veroorzaakt aan eigendommen, kunt u het beste
eerst contact opnemen met de betreffende
ouder. In de meeste gevallen kunt u de andere
ouder schriftelijk aansprakelijk stellen. Deze
ouder dient contact op te nemen met de eigen
verzekering om zaken verder af te werken.
Rookverbod
In de school geldt een algemeen rookverbod. Wij
vinden het belangrijk dat er in het bijzijn van
kinderen niet wordt gerookt: dus ook niet op het
schoolplein, tijdens excursies en andere
activiteiten.
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Algemene afspraken
Gymkleding groep 3-8
1. T-shirt en korte broek als
sportkleding.
2. Gymschoenen liefst met een
stroeve zool (geen zwarte zolen).
3. Handdoek en eventueel een
washandje. We geven kinderen de
keuze tussen douchen na de
gymles of opfrissen met een
washandje. In verband met de tijd
die kinderen van groep 3 nodig
hebben voor het omkleden,
douchen zij niet.
Zelfstandigheid al vanaf groep 1/2
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich
ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Al vanaf
groep 1/2 zijn we hier bewust mee bezig, door
de kinderen zelfstandig kleine taakjes te laten
doen. Zo laten we kinderen zelf hun jas aan de
kapstok hangen en hun tas, fruit en drinken op
de juiste plek leggen als ze ’s ochtends op school
komen. We vragen u als ouder dan ook hieraan
mee te werken. In verband met het aan- en
uitkleden voor de gymles vragen wij u uw kind
zoveel mogelijk te stimuleren dit zelf te doen.
We gaan ervan uit dat kinderen die naar onze
school gaan zindelijk zijn en dat ze zelfstandig
naar het toilet kunnen gaan. Mocht er een keer
een ‘ongelukje’ gebeuren, dan krijgt het kind
droge/schone kleding van school aan.

Materialen
We vinden het belangrijk dat kinderen zorgvuldig
met de materialen van zichzelf en van een ander
omgaan. We leren kinderen hun
verantwoordelijkheid hier voor te nemen. De
school zorgt voor de meeste dagelijkse
materialen die kinderen nodig hebben. U wordt
op de hoogte gebracht als kinderen materialen
mee naar school moeten nemen.
Huiswerk
Op OBS Het Klokhuis krijgen de kinderen ruim
voldoende tijd om zich de kennis en de
vaardigheden eigen te maken om aan de
kerndoelen te voldoen. We vinden het echter
belangrijk dat kinderen een bepaalde mate van
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid leren.

Daarom krijgen kinderen een bepaalde
hoeveelheid taken die thuis gedaan moeten
worden. Vanaf groep 1/2 wordt dit opgebouwd
van incidentele opdrachten naar een structurele
aanpak in de bovenbouw. Het huiswerk kan
bijvoorbeeld gaan om opdrachten in het kader
van een project of het oefenen van te
automatiseren leerstof (lezen, spelling, rekenen).
Vanaf groep 3 bereiden de kinderen thuis de
kringen voor. Individuele leerlingen kunnen extra
oefenstof mee naar huis krijgen.
Dit gebeurt altijd na overleg met de ouders.
Ouders mogen natuurlijk helpen bij het huiswerk,
maar moeten in het achterhoofd houden dat de
zelfstandigheid van de leerlingen een belangrijk
aspect is. In groep 7 wordt structureel één keer
per week huiswerk meegegeven. In groep 8
wordt dit verhoogd naar twee keer per week.
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Hoofdluiscontrole
Beek en Donk

Hoofdluiscontrole
Lieshout
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19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

Voorjaarsvakantie

Informatieavond
voor nieuwe ouders
in Beek en Donk
20.00-21.30 uur

25

8
Voorjaarsvakantie

Kijkochtend in Beek
en Donk van 8.45
tot 11.00 uur en
Open Huis in Beek
en Donk
18.00 tot 20.00 uur
26

27

17

Informatie over ons onderwijs
Informatieavond voor nieuwe
ouders
Voor veel ouders vindt de eerste
kennismaking met de school plaats
tijdens de informatieavond in
februari/maart. Deze avond is dan
ook bedoeld om ouders, die
geïnteresseerd zijn in openbare
basisschool Het Klokhuis, kennis te
laten maken met de sfeer en het
onderwijs op onze school. Ouders
die voor het eerst een basisschool
kiezen voor hun kind(eren) zijn
welkom, maar natuurlijk ook
andere belangstellenden.

Open huis
In dezelfde week als de
informatieavond houden wij een
‘open huis’. Ouders, kinderen,
toekomstige ouders en hun
kinderen, opa’s en oma’s, kortom
iedereen die de school eens van
binnen wil zien en met de mensen
die er werken kennis wil maken is
dan welkom. U kunt een kijkje
nemen in alle groepen, zodat u
kunt zien waar de kinderen op dat
moment mee bezig zijn. Het biedt
u de mogelijkheid om de sfeer te
proeven.

Kijkochtend
In februari/maart is er een
kijkochtend speciaal voor nieuwe
ouders om de school in bedrijf te
zien. Ouders van de
oudervereniging zijn dan aanwezig
om de nieuwe ouders rond te
leiden en te woord te staan.

Thema-avond
In samenwerking met de
Medezeggenschapsraad of de
Oudervereniging organiseren wij
avonden met een bepaald thema.
Zo waren er de afgelopen jaren
bijvoorbeeld thema-avonden over
mediawijsheid, dilemma’s tijdens
de opvoeding en relationele en
seksuele vorming.

Inloopmomenten
Vanaf dit schooljaar willen we
ouders op een andere manier
dan voorgaande schooljaren
informeren over de groep. We
willen graag de kinderen erbij
betrekken en meer
gelegenheid geven tot
kennismaken met het
onderwijs en gang van zaken
in de groep. We hebben begin
september twee
inloopmomenten na schooltijd,
waarin ouders kunnen inlopen.
De kinderen laten dan aan hun
ouders de eigen klas laten zien
en vertellen erover. Daarna
houdt de leraar een algemeen
praatje over highlights van de
groep en is er gelegenheid
voor ouders om vragen te
stellen. Zo hopen we meteen
aan het begin van het
schooljaar ouders een goed
beeld te geven over de groep
van hun kind.

Algemene Informatieavond
Aan het einde van het
schooljaar hebben we een
informatieavond, waarin we
informatie geven over de
onderwijskundige plannen
van dit schooljaar. We geven
de stand van zaken rond
deze plannen aan en
beantwoorden graag uw
vragen hierover. Ook geven
we aan welke plannen we
voor volgend schooljaar
hebben.
Koffie-uurtjes
Een koffie-uurtje heeft geen
agenda vooraf. Ouders kunnen hier
onder het genot van een kopje
koffie of thee allerlei zaken met de
directeur bespreken, die hen
bezighouden. U bepaalt dus zelf de
gespreksonderwerpen.
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April 2019
ma and ag
1

din sd ag

w oensd ag

dond er da g

v rij da g

z ate rd ag

z onda g

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

19

20

21

27

28

Klokhuistheater

8

9

10
Koffie-uurtje van
8.30 tot 9.30 uur
in de aula van
Beek en Donk

15

16

17

18

Eindtoets groep 8

Eindtoets groep 8

Studiedag

22

23

24

25

26

2e Paasdag

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

29

30

Meivakantie

Meivakantie

Kleuters vrij in
verband met de
Koningsspelen op
vrijdag 19 april

Koningsspelen
voor groep 1 t/m 8
Start meivakantie
om 12.30 uur
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Informatie over uw kind
Oudertelavond
Bij de oudervertelavond is met
name het welbevinden van het
kind op school en thuis het
onderwerp van gesprek. In dit
gesprek dat meteen aan het begin
van het schooljaar plaatsvindt, is
de informatie die wij van de ouders
over het kind krijgen voor ons erg
belangrijk. Gezien het belang voor
het kind verwachten we alle ouders
op de oudervertelavond. Als uw
kind 2 leerkrachten in de week
heeft, zijn beide leerkrachten
aanwezig.
Ouderoverlegavond
Daarnaast zijn er in februari en in
juni nog twee
ouderoverlegavonden, waarvan die
in februari verplicht is voor alle
ouders. In juni kunnen zowel de
ouders als de leerkracht aangeven
een gesprek te willen. Tijdens de
ouderoverlegavond worden de
didactische vorderingen van het
kind en het welbevinden op school
en thuis besproken .
Natuurlijk hebben ouders de
mogelijkheid om tussentijds een
afspraak te maken voor een
gesprek met de leerkracht.

Rapporten
Twee keer per jaar (in februari en
in juni) ontvangt u een rapport
over de stand van zaken
betreffende de persoonlijke
ontwikkeling van uw kind op
didactisch en sociaal-emotioneel
gebied. De rapporten sluiten aan
op de periode van de Cito-toetsen
en de cyclus van groepsplannen op
onze school. Beoordelingen worden
gemaakt op basis van observaties
én toetsen. Door middel van een
4-puntenschaal bij de kleuters en
een 5-puntenschaal voor groep 3
t/m 8 worden de vorderingen van
een kind aangegeven. Wij werken
bewust niet met cijfers, omdat de
persoonlijke ontwikkeling en
vorderingen van ieder kind
centraal staat.
Kindportfolio’s
Alle kinderen hebben een papieren
portfolio waarin een aantal werkjes
zijn verzameld . Aan de hand van
deze werkjes/taken reflecteren de
kinderen op hun werk.

We willen dat kinderen in het
portfolio hun ontwikkeling laten
zien op het gebied van „leren wie
je zelf bent‟ en „inzicht in leren
leren‟.
Twee keer per jaar, in februari en
in juni krijgen de ouders inzage in
het portfolio van hun kind.
Informatieverschaffing
gescheiden ouders
Wij bieden (gescheiden) ouders de
gelegenheid om tegelijkertijd
dezelfde informatie te krijgen, bij
rapportbesprekingen, informatieavonden en andere gesprekken
over het kind. Bij gescheiden
ouders, die beiden het gezag
hebben over hun kind(eren), ook al
wonen ze niet samen, loopt de
informatiestroom van school naar
die ouder, waar het kind aan
toegewezen is.

Deze ouder krijgt ook de
uitnodigingen om gesprekken bij
te wonen.
Het is aan deze ouder om ook de
informatie door te geven aan de
ex-partner en/of samen bij
gesprekken aanwezig te zijn. In
elke andere situatie, waarbij één
ouder het gezag over het/de
kind(eren) heeft, zal de school
onafhankelijk van elkaar
gelijkluidende informatie
verstrekken aan beide ouders
indien daar om gevraagd wordt en
het belang van het kind niet wordt
geschaad. Als, om welke reden
dan ook, één van de ouders niet
aanwezig is bij een gesprek of
informatieavond, dan gaan wij
ervan uit dat de andere ouder de
informatie doorspeelt. We houden
geen gesprekken met beide ouders
apart. Mocht bovenstaande voor u
problemen geven, dan verzoeken
wij u hierover contact op te nemen
met de directeur.
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Mei 2019
ma and ag

6

din sd ag

7

w oensd ag

dond er da g

v rij da g

z ate rd ag

z onda g

1

2

3

4

5

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

8

9

10

11

12

Hoofluiscontrole
Beek en Donk

Hoofdluiscontrole
Lieshout

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Leerkrachtendag

Hemelvaart,
alle kinderen zijn
deze dag vrij

Vrije dag,
alle kinderen zijn
deze dag vrij
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Berichtgeving
Schoolgids
Voor het begin van ieder schooljaar ontvangen
alle ouders de digitale schoolgids. Deze
schoolgids staat ook op de website van onze
school.

De school is ook bereikbaar via e-mail:
secretariaat@obshetklokhuis.nl of via het
persoonlijke e-mailadres van de leerkracht of
andere medewerkers (zie pagina Team OBS Het
Klokhuis).

Jaarkalender
Daarnaast ontvangen alle ouders een papieren
jaarkalender, met daarop de activiteiten en
andere belangrijke data van het schooljaar
vermeld. Op de achterkant van de
kalenderbladen is een deel van de informatie en
afspraken uit de schoolgids opgenomen, zodat
ouders deze snel bij de hand hebben.

Ouderportaal
In de afgeschermde en beveiligde omgeving
van Ouderportaal kunnen ouders en school
elkaar op de hoogte houden en informatie
inzien.
Alle oudercommunicatie vindt op groepsniveau
plaats binnen het Ouderportaal. Denk
bijvoorbeeld aan relevante documenten,
groepsnieuws, foto's, het plannen van
oudergesprekken of de schoolkalender. Ook
kunnen er berichten geplaatst worden voor
individuele ouders of juist voor alle ouders van
de hele school. De ouder heeft altijd alles
overzichtelijk bij de hand thuis op de computer,
op de bank met de tablet of middels de
Ouderportaal App op de smartphone.

Contact
Het telefonisch doorgeven van boodschappen of
berichten aan de leerkrachten kan voor of na
schooltijd:
Beek en Donk 0492-465527
Lieshout 0499-780275
Tijdens schooltijd zal in Beek en Donk de
conciërge of administratief medewerkster u te
woord staan. Wij verzoeken u alleen in
dringende gevallen tijdens schooltijd naar
Lieshout te bellen.

Social media
Op onze website www.obshetklokhuis.nl vindt u
allerlei nuttige, interessante en belangrijke
informatie en is er een link naar foto’s van de
diverse activiteiten. De moeite waard om
regelmatig te bekijken. Daarnaast hebben we
een eigen Facebookpagina van OBS Het
Klokhuis, waarop we algemene schoolzaken
delen met ouders en belangstellenden. Voor de
locatie in Lieshout hebben we de aparte
Facebookpagina OBS Het Klokhuis Lieshout. Tot
slot wordt u ook via ons Twitteraccount
@OBSHetKlokhuis op de hoogte gehouden van
wat er leeft op onze school.
@OBSHetKlokhuis op de hoogte gehouden
worden van wat er leeft op onze school.

22

Juni 2019
ma and ag

3

din sd ag

4
Eindkamp groep 8

w oensd ag

5
Eindkamp groep 8

dond er da g

6
Eindkamp groep 8

v rij da g

z ate rd ag

z onda g

1

2

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

7
Groep 8 vrij

Informatieavond
10

11

12

Rapport en portfolio
mee naar huis

2e Pinksterdag

17

18

19

Ouderavond

24
Studiedag

13

25

20

Ouderavond

26

27

Ouderbedankochtend

Wisselochtend
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Ouderbijdrage (vrijwillig)

Stichting Leergeld

Per kind

€ 15,00

‘Alle kinderen mogen meedoen’

Rekeningnummer

NL53RABO 015.01.52.191

Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen

Ten name van

Ouderraad OBS Het Klokhuis

vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in

Omschrijving

Naam kind(eren)

onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdsgenoten. Ze komen aan de

U ontvangt van de oudervereniging het verzoek om het totaalbedrag voor

zijlijn te staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten

uw kind(eren) over te maken.

van de school of omdat ze geen lid kunnen zijn van een (sport)club.
Uitsluiting van kinderen door een gebrek aan middelen bij de ouders mag

Bijdrage schoolreisje/schoolkamp voor een kind in:

in een welvarend land als Nederland niet gebeuren. Een sociaal isolement

Groep 1 t/m 3

is voor een kind niet acceptabel. De Stichting Leergeld kan in een

€

7,50

Groep 4 t/m 8

€ 20,00

dergelijke situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden.

Eindkamp groep 8

€ 40,00

Soms bestaat de hulp uit het wijzen op wettelijke mogelijkheden. In

Rekeningnummer

NL97RABO 014.80.97.812

andere gevallen is de weg wijzen in het woud van formulieren en

Ten name van

PlatOO OBS Het Klokhuis

voorzieningen noodzakelijk. Er bestaat een mogelijkheid tot het

Omschrijving

Schoolreisje/kamp + naam kind(eren)

verstrekken van een renteloos voorschot en/of een gift in natura, vanuit

U ontvangt van de school een verzoek tot betaling van het totaalbedrag

de stichting. Als ouders een beroep willen doen op de Stichting Leergeld

voor uw kind(eren).

kunnen zij een aanvraag indienen. Een medewerker van de Stichting komt
op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Dat dit bezoek in alle

Overblijven BEEK EN DONK (bedragen per kind)

vertrouwelijkheid zal plaats vinden spreekt voor zich. Het werkgebied van

Per dag

€

de stichting omvat de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. Op

Per kwartaal

€ 14,70

0,35

De coördinator TussenSchoolse Opvang (TSO) vraagt u de machtiging voor
uw kind(eren) te ondertekenen.

school is een aanvraagformulier verkrijgbaar; ook kunt u telefonisch,
digitaal of schriftelijk contact opnemen met Stichting Leergeld Gemert e.o.
Postbus 116, 5420 AC Gemert
Tel: 06 50979725

LIESHOUT (bedragen per kind)

contact@gemert-bakel.nl

In Lieshout blijven alle kinderen over vanwege het continurooster. Hier is
geen coördinator TSO en vragen we alleen een vergoeding voor de melk,
thee of ranja die we de kinderen aanbieden. Dit is € 27,50 per jaar.
U ontvangt hiervoor een rekening.
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Juli 2019
ma and ag

din sd ag

w oensd ag

dond er da g

v rij da g

z ate rd ag

z onda g

1

2

3

4

5

6

7

Musical voor de
kinderen van de
school

Musical voor
ouders/familie
groep 8 en
afscheidsfeest
groep 8

Laatste schooldag,
zomervakantie start
om 12.15 uur in
Lieshout en om
12.30 uur in Beek
en Donk

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

8
1e week
zomervakantie

15
2e week
zomervakantie

22
3e week
zomervakantie

29
4e week
zomervakantie
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Wijnkelderweg 3A 5741 ND Beek en Donk
Burg. vd Heuvelstraat 16 5737 BP Lieshout
Tel: 0492-465527 (algemeen nummer)
Tel: 0499-780275 (Lieshout na schooltijd)
e-mail: info@obshetklokhuis.nl
website: www.obshetklokhuis.nl
OBS Het Klokhuis
een school met PIT!
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