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Aanmelden van nieuwe kleuters/leerlingen voor het schooljaar 20202021
Het is voor ons als organisatie fijn om te weten hoeveel kleuters/leerlingen er volgend jaar
gaan instromen. Mocht uw zoon of dochter volgend schooljaar 4 jaar worden dan graag
aanmelden. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij onze directeur Esther Jobsen. (Indien
gewenst kunt u ook een afspraak maken)
Ook nieuwe ouders die interesse hebben in onze school kunnen bij Esther terecht voor een
informatief gesprek en rondleiding.

‘Kom in de klas’-dagen bij de kleutergroepen
U bent van harte welkom op: maandag 9 en donderdag 12 maart.
U mag dan als ouder, tijdens de lessen, in de klassen komen kijken. (wel even inschrijven)
Brenda is er maandag 9 maart ook om schrijfdanslessen te geven.
De inschrijflijsten hangen bij de lokalen.

Lezen op Het Klokhuis
Op IKC Het Klokhuis vinden wij lezen natuurlijk heel belangrijk en wij proberen allerlei activiteiten te bedenken om het leesplezier van de kinderen te vergroten.
Zo hebben we voor alle leerlingen van groep 8 het boek ‘Koning van Katoren’ aangeschaft
om samen lekker in te lezen...
‘Koning van Katoren’ is een jeugdboek van Jan Terlouw uit 1971. Het gaat over zeven opdrachten die
de 17-jarige Stach moet vervullen om de nieuwe koning van het fictieve land Katoren te worden. Een
boek met een mooie boodschap en nog altijd actueel!
Dit boek kost nu, vanwege een speciale actie,
slechts €2,00! De actie ‘Geef een (prenten)boek
cadeau’ heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de
mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels
en diverse landelijke organisaties bundelen hun
krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.

Agenda
Vrijdag 21 februari: Caranval op school Om 12.30 uur start de vakantie!
Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari: voorjaarsvakantie

