
Kinderpostzegels bestellen. De zegels worden in de loop van november bij u thuis bezorgd 
door de post.  We hopen op een mooie opbrengst voor en door de kinderen! 
 
Wachten op het plein 
Vanaf maandag 4 oktober mogen ouders weer wachten op het plein bij het ophalen van hun 
kind. Het is de laatste tijd ontzettend druk op de parkeerplaats bij de Jumbo, vaak met 
behoorlijk gevaarlijke situaties tot gevolg. Daarom willen we u dringend verzoeken op het 
plein te wachten op uw kind en niet achter het hek.  
Aan ouders willen we vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeervakken op de 
parkeerplaats om de doorstroming zo veilig mogelijk te houden.  
 

RaboClubsupport 
Ook dit jaar doet De Clockeslach mee aan Raboclubsupport. Leden van de Rabobank kunnen 
stemmen op hun favoriete club of organisatie om hen zo een steuntje in de rug te geven. Elke 
stem is geld waard, dus we hopen op een mooi aantal stemmen voor de Clockeslach! Er kan 
gestemd worden van 4 tot en met 24 oktober 2021, daarna zullen de uitslagen bekend 
gemaakt worden! 

Clinic Lycurgus 
Dinsdag 5 oktober komt de bekende volleybalvereniging Lycurgus een clinic geven aan de 
kinderen van groep 5/6 en 7/8. De clinics vinden plaats onder de gymtijden dus de 
schooltijden blijven gelijk. 
De ervaring leert dat de kinderen dit soort clinics ontzettend leuk vinden. Soms helpt het om 
kinderen over de streep te trekken om ook lid te worden van een sportclub.  
Mocht uw sportvereniging ook een keer een les willen komen geven aan onze kinderen, neemt 
u dan even contact op met juf Bastien of juf Esther. Dan kijken we wat er mogelijk is! 
 
Buitenruimte 
Op het oog lijkt het misschien alsof de ontwikkeling van het schoolplein stil ligt, achter de 
schermen gebeurt er echter van alles! Op dit moment wordt er gewerkt aan het plan waarmee 
we subsidies kunnen gaan aanvragen. Natuurmonumenten is aangesloten en er wordt 
onderzocht hoe we samen tot een nog mooier en vooral groener plein kunnen komen.  We 
houden u op de hoogte! 
 

 

 

Kinderboekenweek 
Van woensdag 6 oktober tot en met vrijdag 15 oktober is het Kinderboekenweek. 
Het thema van dit jaar is: “Worden wat je wil”. Tijdens de Kinderboekenweek 
staan boeken centraal. Er zal extra veel aandacht aan (voor)lezen en het schrijven 
van verhalen besteed worden. De kinderen van groep 7/8 zullen gaan voorlezen 
bij de peuters van de Kinderopvang. 
Ook dit jaar openen we de Kinderboekenweek op een bijzondere manier. 
Alle kinderen doen woensdagochtend 6 oktober mee aan een vossenjacht door 
het dorp. In het dorp lopen deze ochtend mensen met verschillende beroepen 
rond. Al deze mensen hebben een letter bij zich waarmee de kinderen een nieuw 
woord moeten maken.  
Wilt u uw kind woensdag dan ook stevige schoenen aandoen naar school? De 
kinderen gaan eerst gewoon naar de klas. In de loop van de ochtend zullen zij dan 
vertrekken om de vossen te zoeken! 
 
We sluiten de Kinderboekenweek af met onze kinderboekenmarkt. Deze vindt 
plaats op vrijdag 15 oktober. Dit jaar mogen de kinderen van de Zaaier ook 
boeken verkopen op de markt. Op die manier is er nog meer keuze in boeken! U 
krijgt hierover nog een aparte brief. Helaas mogen ouders dit jaar niet naar de 
kinderboekenmarkt komen. We hopen dat dat volgend jaar weer kan! 
 

Schoolfonds 
Deze week gaat de schoolfondsenvelop voor de tweede keer mee naar huis. Er 
kan nog steeds gestart worden met ons spaarsysteem. Dan betaalt u maandelijks 
€ 5,50 (of € 9,00 wanneer uw kind in groep 6, 7 of 8 zit).  Wij zien de enveloppen 
graag tegemoet! 
 
Kinderpostzegels 
De kinderen uit groep 7/8 van De Clockeslach doen ook dit jaar weer mee aan de 
kinderpostzegelactie. Tot en met woensdag 6 oktober komen de kinderen langs 
de  deuren om postzegels te verkopen. Mocht u de kinderen gemist hebben, dan  
kunt u ook via de site https://shop.kinderpostzegels.nl/ 
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dagelijks leven maar we willen toch graag deze oproep doen om te helpen daar waar het kan. 
Je hoeft er echt niet iedere week te staan maar als we veel ouders hebben die 1 keer kunnen 
helpen dan helpt dat ons enorm. En we doen het uiteindelijk om onze kinderen een fijne 
schooltijd te geven. Binnenkort krijgen de kinderen een formulier mee naar huis waarop je je 
voorkeur kunt aangeven. Het wordt zeer gewaardeerd als alle ouders hieraan willen 
meewerken en we zien de ingevulde formulieren graag retour. 
 
Studiedagen: 
Woensdag 27 oktober 2021 zijn alle kinderen vrij 
Donderdag 23 December 2021 zijn alle kinderen vrij 
Woensdag 9 februari 2022 zijn alle kinderen vrij 
Woensdag 25 mei 2022 zijn alle kinderen vrij 
Woensdag 22 juni 2022 zijn alle kinderen vrij 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 1 november 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Ouderraad 
Sinterklaasactie   
Het lijkt nog zo ver weg, maar de OR is alweer druk bezig met de plannen voor 
Sinterklaas. Binnenkort krijgen alle kinderen weer een formulier mee naar huis 
voor de Sinterklaas actie. Met deze actie hopen wij zoveel mogelijk geld in te 
zamelen, wat we deze keer zullen gebruiken voor het schoolplein. Je kunt dan 
denken aan nieuwe speelattributen maar ook voor het nieuwe groene 
schoolplein. We hopen dat alle kinderen weer vol enthousiasme gaan verkopen 
en natuurlijk zijn er weer 3 prijsjes te winnen voor degenen die het meeste 
verkocht hebben. 
  
Hoofdluis 
Ook op onze school hebben we aandacht voor het controleren op hoofdluis. Op 
iedere maandag na een vakantie zijn enkele ouders maximaal 2 uurtjes bezig met 
het controleren van onze kinderen.  Wij zijn dringend op zoek naar ouders die 
hiermee willen helpen. Het is hooguit een paar keer per jaar maximaal 2 uurtjes in 
de ochtend. Ook als je maar 1 keer per jaar zou willen helpen dan is dat al heel 
fijn!   
  
Papier ophalen 
Een hele belangrijke bron van inkomsten voor onze school is de oud papieractie. 
Met dit geld worden veel extra's betaald zoals: theatervoorstellingen, excursies, 
materiaal voor vader- en moederdagcadeautjes, materiaal voor de thema's op 
school, kosten voor het Sinterklaasfeest, aankleding van de school, 
avondvierdaagse enz enz. Deze activiteiten zijn natuurlijk heel belangrijk voor alle 
kinderen. Het ophalen van het oud papier gebeurt een paar keer per jaar op 
zaterdagochtend in clubjes van 2 ouders. Kleine moeite, groot plezier voor de 
kinderen. Tijdens de rit is er ook nog koffie met wat lekkers. Wie wil een keer 
meehelpen?  
  
Oproep 
Lieve ouders, we weten als geen ander hoe druk iedereen is met werk en het 
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