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Opknapbeurt school:
U heeft vast gehoord/gelezen of gezien dat het IKC Het Klokhuis grondig wordt opgeknapt. Er was
voor de zomervakantie al geverfd. In de vakantie is het verfwerk afgemaakt en zijn er nieuwe vloeren
gelegd. De komende periode wordt er nieuw schoolmeubilair uitgezocht, passend bij onze
(dalton)visie. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in de kerstvakantie worden geleverd.

Bulletin ook vernieuwd
Ook het bulletin heeft een facelift gehad. Een beetje aangepast aan de nieuwe huiskleuren van
school.

Keer-om/doelengesprekken:
In de periode van 7 t/m 18 september staan de keer-om/doelengesprekken gepland. Wij zijn nog in
overleg over een vorm waarbij alle ouders (en vanaf groep 6 ook de leerlingen) weer naar school
kunnen komen. U krijgt daar nog informatie over.
Vorig schooljaar hebben we van verschillende ouders begrepen dat ze de periode (van de
zomervakantie tot half februari bij het eerste rapport) tot het eerste oudergesprek erg lang vonden.
In de jaarplanning heeft u kunnen lezen dat er in de week van 23 november 2020 oudergesprekken
gepland zijn. Deze gesprekken zijn bedoeld om ouders te informeren over de ontwikkelingen van de
leerlingen. Er zijn nog niet veel toetsresultaten en daarom zijn deze gesprekken vooral bedoeld om
jullie bij te praten over de werkhouding, sociale ontwikkeling, concentratie, planningsoverzicht en dit
soort zaken. Na de eerste rapporten (gaan in februari 2021 mee naar huis) zijn er opnieuw
oudergesprekken gepland. Die gaan vooral over het rapport van uw kind.

Musiater:
De komende periode worden er in het Musiater lessen/activiteiten georganiseerd voor de kinderen
van de basisschool. Veel voorstelling waren al gepland voor de zomervakantie maar zijn toen
uitgesteld. Het Musiater houdt zich streng aan de voorschriften van het RIVM. U hoort van de
leerkracht van uw kind, via Parro, wanneer dit bezoek plaats vindt en of er nog hulp nodig is.

IKC Het Klokhuis Walcherenstraat 7 6922DB Duiven T: 0316 266 316
E:directie.klokhuis@liemersnovum.nl

Infobulletin IKC Het Klokhuis
Schoolfotograaf
Donderdag 17 september komt de schoolfotograaf ( NieuweSchoolFoto.nl ) naar het Klokhuis om de
kinderen van de basisschool te fotograferen. Er wordt gefotografeerd met een witte achtergrond op
een mintgroen krukje, dus denk aan fleurige kleding.
Er worden uiteraard ook klassenfoto’s gemaakt; deze klassenfoto’s zijn voor privégebruik en niet
bestemd om te plaatsen op sociale media in verband met de privacy.
De broertjes/zusjes die op IKC Het Klokhuis zitten worden naast de individuele portretten ook samen
op de foto gezet. Hierbij worden ook de broertjes/zusjes die op 17 september op de peuteropvang
of kinderdagverblijf aanwezig zijn meegenomen.
Na schooltijd vanaf 14.00 uur is er de gelegenheid om met de oudere of jongere broers/zussen, die
niet op de basisschool zitten, een foto te maken. Mocht u hiervan gebruik willen maken, verzoeken
wij u om dit aan te geven per email naar suus_Kamp@hotmail.com (commissielid van de
Oudervereniging), dan krijgt u een reactie hoe laat we u verwachten.
Fotograaf KDV
Dinsdag 15 september is de dag dat alle kinderen van de kinderopvang op de foto worden gezet!
Kinderen die die dag niet aanwezig zijn worden opgeroepen.

Even voorstellen
Ik ben Belinda van der Linden en ik ben een student van Graafschap College
in Doetinchem. Mijn leeftijd is 17 jaar. De opleiding die ik doe is Helpende
zorg en welzijn niveau 2. Ik kom van 3 September tot 23 April 2021. Ik loop
stage op de donderdag en vrijdag bij groep 1,2. Verder vind ik het erg leuk
om met kinderen bezig te zijn.

Mijn naam is Nienke Lukassen, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Duiven. Ik volg
de opleiding onderwijsassistent op ROC Nijmegen en ik zit in mijn laatste jaar
van de opleiding. In het schooljaar 2020-2021 loop ik stage op Het Klokhuis.
Elke maandag, dinsdag en woensdag kunt u mij vinden in groep 3 bij Juf Heidi
en Juf Cindy. Vorig jaar heb ik in groep 7 stage gelopen bij Juf Evelien.
Als u iets wilt vragen aan mij, mag dat natuurlijk altijd. Ik heb er ontzettend veel
zin in en hoop op een leerzame en gezellige stage!
Mijn naam is Jory Middelberg, ik ben 17 jaar oud en ik ben
onderwijsassistent op het Graafschap College in Doetinchem. Vanaf 3
september 2020 t/m 29 januari 2021 zal ik in groep 7-8 stage komen lopen. Ik
vind het leuk om met vrienden op stap te gaan en af te spreken. Daarnaast
spreek ik ook veel af met mijn vriendin. Ik doe niks aan sport behalve elk jaar
skiën. Ik heb erg veel zin om bij uw kind in de klas stage te lopen en ik kijk er
erg naar uit.
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Hallo! Mijn naam is Leticia Brons Delgado, ik ben 21 jaar oud en ik woon in Duiven.
Ik volg de opleiding onderwijs assistent en ik zit in mijn examenjaar. Aankomend
schooljaar loop ik stage bij jullie in groep 4. In mijn vrije tijd werk ik bij de Makro in
het restaurant en in een cafetaria. Ik vind het verder leuk om met vriendinnen af te
spreken en om te sporten.

Van Zonnekinderen
In de zomervakantie zijn we druk geweest op de kinderopvang, de peutergroep en de bso. Met een
ander kleurtje op de muren en een vernieuwde vloer kunnen we weer heerlijk spelen en ontdekken.
Deze kleuren zitten ook op de muren van de basisschool dus hierdoor loopt de lijn nog meer door
binnen ons IKC. De vloer op de kinderopvang is gekozen door een baby specialist omdat rustige en
lichte kleuren fijner zijn voor een baby zodat ze de minste prikkels hebben. Wij zijn erg blij met het
resultaat!
Het was fijn om op IKC de Groene Ring te spelen in de zomervakantie maar we zijn blij weer op onze
eigen locatie te zijn.

Om te onthouden!
15 september: fotograaf KDV, PO
17 september: fotograaf schoolkinderen
7-18 september: Keer om/doelengesprek
23 september: start verkoop Kinderpostzegels
24 september: studiedag team, leerlingen vrij
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