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Even voorstellen…
Mijn naam is Szende Valentsik en sinds het begin van dit schooljaar geef ik op de
maandagen met veel plezier les in de groep van uw kind. Ik heb het ontzettend
naar mijn zin op het IKC Het Klokhuis, ik voel me erg welkom. In de klas ben ik
samen met de kinderen onze weg aan het zoeken hoe wij doelgericht bezig
kunnen zijn met niet alleen het leren, maar ook met alle vragen omtrent omgaan
met elkaar. Het zijn gezellige en soms drukke maandagen en elke dag leren we
veel van en met elkaar.
Ik ben gespecialiseerd in het geven van sociale weerbaarheidstrainingen aan
kinderen van alle leeftijden. Daarnaast heb ik een berg van ervaring in het
begeleiden van kinderen in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Ik heb 10 jaar lang gewerkt op
een basisschool in Oosterhout (eerste twee jaren groep ½, daarna groep 8) en heb bewust de keuze
gemaakt om invalwerk te doen, zodat ik dichter bij huis kan werken en om nieuwe ervaringen op te
doen.
Samen met mijn man, onze zoon Melvin van bijna twee jaar en zes kipjes woon ik in Wehl. Ik kook,
(moes)tuinier, wandel en lees graag, maar de meeste vrije tijd vul ik in met genieten van onze zoon
Aangezien ik op de dinsdagen en donderdagen regelmatig inval op verschillende scholen in de buurt,
is het voor mij helaas niet haalbaar om bij alle gesprekken aanwezig te zijn. Waar mogelijk, schuif ik
zeker aan om persoonlijk met u kennis te kunnen maken. Hopelijk heeft u via dit stukje mij een
beetje beter leren kennen.
Mocht u noch vragen hebben, ik ben het beste via de mail te bereiken:
szende.valentsik@liemersnovum.nl.
Hallo, mijn naam is Famke Stulp ik ben 16 jaar oud en ik woon in Didam. Ik zit op het
Graafschap College in Doetinchem en ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding
onderwijsassistent. Ik kom aankomend schooljaar van september tot januari
stagelopen in groep 5 op de maandag en dinsdag. Ik kijk er naar uit om te beginnen!

Ik ben Sharon Visser ik ben 18 jaar oud en woonachtig in Doetinchem Ik studeer aan
het Graafschap college op de opleiding Helpende Zorg & Welzijn Niv 2.
Waarom ik voor deze opleiding het gekozen is omdat ik het liefst pedagogisch
medewerkster wil worden en het aller liefst met kinderen te werk wil gaan.
ik ga stage lopen op de maandag en dinsdag in groep 1/2 van Mariska mijn stage
loopt t/m 21 April
in mij vrij tijd vind het erg leuk om met vrienden af te spreken
Ik kijk er erg na uit 😊

Hallo allemaal,
Mijn naam is Vera van Halteren, ik ben 21 jaar en ik woon in Zevenaar. Ik de doe
opleiding Onderwijs assistente aan het Rijn IJssel in Arnhem. Aankomend schooljaar
zal ik een jaar lang stage gaan lopen in groep 6/7! Naast school werk ik bij een Grand
Café, wat ik erg leuk vind om te doen. Ik hou van sporten en muziek. Ik heb heel veel
zin in dit schooljaar!
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Doppenactie
We moeten doppen inzamelen voor Technoplaza. Kunnen jullie ons daarmee helpen? Dan kunnen
we iets maken en het is goed voor het milleu. Het is voor groep 6, 7 en 8.We hebben al wat doppen.
Te veel is beter dan te weinig.
De kartonnen doos staat bij de hoofdingang bij de twee
groene stoelen. Daar kun je de doppen inleveren. Het
hoeft niet maar het is wel fijn. Het moeten wel plastic
doppen zijn. Het maakt niet uit of het groot of klein is. Ze
moeten wel schoon zijn. Anders kunnen we de plastic
doppen niet gebruiken. Dat zal wel jammer zijn.
GEEF DIE DOPPEN HIER WIJ HEBBEN PLEZIER.
Gemaakt door Julian, Tygo en Senne

Van Zonnekinderen
Op de peuteropvang werken we met het startblokkenthema “we gaan eten”.
We hebben een keuken met allerlei verpakkingen en echt eten. Hier kunnen de peuters eten
“koken”, tafel dekken en eten.
Op papier experimenteren de kinderen met verschillende soorten voedingsmiddelen en hun
kleurstoffen.
Ze maken mooie schilderijen en af en toe even proeven van de “verf” is helemaal niet erg!

Tijdens het mooie weer spelen de kinderen het liefst buiten. Lekker klimmen, hutten bouwen of
eindeloos koprollen over het duikelrek. We bieden op de BSO zoveel mogelijk activiteiten aan waar
alle kinderen aan mee kunnen doen. Om de 8+ kinderen wat meer uitdaging te bieden hebben we
voor hen soms andere activiteiten waar ze kunnen aansluiten. De pijlers van zonnekinderen zijn:
multimedia, sport, cultuur, natuur en wereldwijs, deze pijlers proberen we zoveel mogelijk allemaal
aan bod te laten komen. Ook komen regelmatig de coaches op locatie om activiteiten aan te bieden.
Afgelopen weken hebben we buiten verschillende nieuwe en soms ook bekende spellen aangeboden,
waar fanatiek aan mee werd gedaan. De activiteit op de foto valt onder de pijler "Sport" . Het is mooi
om te zien dat alle kinderen mogen aansluiten van groep 1 tot groep 7.
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Nieuws van de Oudervereniging
Ondanks Covid-19 onzekerheden zijn wij, de oudervereniging van IKC Het Klokhuis, ook gestart aan
het nieuwe schooljaar. Daar willen we u in het kort van op de hoogte brengen, namelijk:
Op 21 september heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering
zijn de volgende beslissingen genomen:
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op 40 euro per kind. Dit is niet gewijzigd met vorig jaar. De
bijdrage voor het schoolkamp in groep 8 is 125 euro.
De gezinsbijdrage voor het Klokhuispluspakket is komen te vervallen. Dat maakt dat elk kind
binnenkort een nieuwe machtiging voor de vrijwillige ouderbijdrage mee naar huis krijgt.
Financieel is het schooljaar 2019-2020 afgerond. Het bestuur heeft decharge ontvangen, of te wel
het jaarverslag en de financiële stukken zijn goedgekeurd.
De begroting voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld. Alleen Sinterklaas is hoger begroot dan vorig
jaar.
Kelly Heymen (moeder Daan, groep 7) heeft haar voorzitterschap neergelegd na 3 jaar. Marloes
Luurtsema (moeder Sam, groep 3) is vanaf 21 september 2020 de nieuwe voorzitter.
Schoolkassa (uitbreiding van Parnassys) zal worden aangeschaft. De oudervereniging en school
betalen ieder de helft van de abonnementskosten (2 euro per kind). Hierdoor zal de financiële
communicatie richting u via Parnassys en Parro plaatsvinden. Hierdoor hoeven er geen
persoonsgegevens meer buiten school richting Oudervereniging te worden verstrekt (AVG). Dit wordt
nu aangeschaft en ingeregeld. Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en eventueel kampgeld zal
plaatsvinden op de 1e maandag van de maand (de testdag van de sirene om 12.00 uur).
Vanaf dit jaar bieden wij de mogelijkheid vanaf groep 5 voor het schoolkamp te sparen (spaarplan).
De huidige groep 7 en groep 8 kunnen in termijnen het bedrag betalen. Indien u hier gebruik van wilt
maken, kunt u een e-mail sturen naar ov.klokhuisduiven@liemersnovum.nl onder vermelding van
Spaarplan of Termijn betaling kamp groep 8 en de naam van uw kind.
Als gevolg van de Covid-maatregelen zullen de komende periode maar een beperkt aantal ouders
worden toegelaten binnen school. Tijdens activiteiten zullen de OV leden zich houden aan de 1,5
meter regel, onze handen goed wassen en thuis blijven bij klachten.
We hebben 3 nieuwe ouders mogen verwelkomen binnen de OV. Ilse van Mierlo (moeder Raf, groep
5 en Mila groep 7), Adrianne Hofboer (moeder Flore, groep 3 en Jelle groep 8) en Evelien van der Wal
(moeder Thom groep 2)
De schoolfotograaf is op 15 en 17 september op school geweest voor een heleboel mooie foto’s. De
OV (Suzanne Peters, moeder Lynn groep 4 en Devan groep 8) heeft de begeleiding verzorgd. De
maatregelen rondom Covid-19 maakte dat het op sommige momenten wat anders verliep dan
voorheen. Maar al met al kunnen we leuke foto’s verwachten.
Binnenkort is op 5 oktober de Dag van de Leraar, daar regelen we op dit moment een leuk presentje
voor.
Ook is de Sintcommissie al hard aan het werk, want wat een uitdaging gaat dit worden. Het zal in
ieder geval anders zijn als vorige jaren. Maar we stellen alles in het werk om er toch een mooi feestje
van te maken.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u die het makkelijkst stellen via e-mail:
ov.klokhuisduiven@liemersnovum.nl
Marloes Luurtsema voorzitter (moeder Sam, groep 3)
Hanneke Pengel-Willemsen secretaris (moeder Jorian, groep 5 en Rosa groep 4)
Inge van den Berk penningmeester (moeder Caitlin, groep 6 en Aidan groep 3)
Kelly Daanen (Isis groep 7)
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Kim Kraaijenveld (Ilano groep 4)
Kim de Boer en Marco Moll (Roos groep 4 en Lily groep 6)
Ilona de Kleyn-van der Laarse (Robin groep 6 en Julian groep 7)
Suzanne Peters (Lynn groep 4 en Devan groep 8)
Marscha (Aysun groep 4 en Levi groep 1)
Joice (Dean groep 5)
Rianne van den Hoorn (Gaby groep 3 en Sylvie groep 5)
Ilse van Mierlo (moeder Raf, groep 5 en Mila groep 7),
Adrianne (moeder Flore, groep 3 en Jelle groep 8)
Evelien van der Wal (moeder Thom groep 2)

Bag2school, kledinginzameling
Op donderdag 8 oktober wordt er weer kleding ingezameld door Bag2school. U
kunt oude, nog bruikbare kleding in goed dichtgeknoopte zakken tot ca 10.00
uur aanleveren bij het hek aan de Walcherenstraat.
Wat mag WEL in de zakken:
Schone kleding (zowel baby-, kinder- en volwassenen), schoenen, (per paar, aan
elkaar geknoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken,
knuffelbeesten, handtassen, riemen en ceinturen.
Wat mag NIET in de zakken:
Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt
materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en
matrassen.
Natte zakken worden niet geaccepteerd.
Meer info: www.bag2school.nl

Medewerkers CJG
Voorgaande schooljaren kwam Kirsten Westerkamp (medewerkster CJG) om de week op school om
vragen van ouders over opvoeding/gezondheid te beantwoorden. Door alle Corona maatregelen is
dit nog niet mogelijk.
Mocht u vragen hebben, is Kirsten te bereiken via telefoon of mail. Zij kan dan met u een afspraak
maken om uw vragen te bespreken.
Kirsten Westerkamp
Maatschappelijk werker l CJG-medewerker
Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag

Fuutstraat 50
6921 WJ Duiven
Tel: 0316-250700 / 0900-8433
Email: k.westerkamp@santepartners.nl
Telefoon: 06-10050989
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Kunstwerk! Muziekschool
Spelen met muziek (6 - 8 jaar)
Plezier staat voorop!
Deze cursus is voor alle toekomstige zangers, rappers, DJ’s en muzikanten, want hier leg je de basis.
Zit je in groep 3, 4 of 5 en wil je een heleboel weten over muziek? Dat kan in de cursus ‘Spelen met
muziek’! Door het jaar heen maak je kennis met verschillende instrumenten: slagwerk, toets-, blaasen snaarinstrumenten. Wekelijks gaan we zingen, trommelen op kleine slaginstrumenten, je leert
blokfluit spelen, naar muziek luisteren en je leert de beginselen van het noten lezen. Je maakt zelfs je
eigen muziekinstrument.
Docent
: Atie Vletter / Gerdien Schellingerhout
Start cursus
: september 2020 (tussentijds instromen in overleg mogelijk)
Aantal
: 38 lessen van 45 minuten
Prijs
: € 160,- (incl. lesmaterialen)
Voor het schooljaar 2020/2021 verwachten wij met de volgende groepen van start te gaan:
Didam
Maandag
15.00 – 15.45 uur
Giesbeek
Dinsdag
15.00 – 15.45 uur
Duiven
Dinsdag
15.00 – 15.45 uur
Zevenaar
Woensdag
14.30 – 15.15 uur
Lobith
Donderdag
14.45 – 15.30 uur
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Om te onthouden!
5 oktober: start Kinderboekenweek
8 oktober: kledinginzameling. Inleveren tot 10.00 uur
14 oktober: studiedag team, alle leerlingen vrij
27 oktober: MR-vergadering
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