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Voorwoord 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
 We kunnen terugblikken op een bijzondere periode. Het 
onderwijs op afstand, sneeuw, ijzel. Alles kwam voorbij.  
Daarin was iedere week weer anders.  
 
We zijn ontzettend trots op onze leerlingen. Ze hebben 
het fantastisch gedaan tijdens de afgelopen periode 
thuis en nu ook weer op school. We willen u als ouder 
heel erg bedankt voor uw inzet en hulp tijdens de het 
onderwijs op afstand.  
We zijn ons heel erg bewust dat zonder uw hulp dit  niet 
mogelijk geweest zou zijn. 
 
Namens team Klavertje vier wens ik u een hele fijne 
vakantie! 
 
José Brussé  
 
 
 
 
 
 

 

https://meerprimair.sharepoint.com/sites/Klavertje4/documenten/staf/K4%20oudernieuwsbrief%202020-2021/Nieuwsbrief%2019%20februari%202021.docx#_Toc64629562
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Mededelingen 
In de afgelopen weken op school na de onderwijs-op-
afstand-periode startten we dagelijks zo contactloos als 
mogelijk  om het corona-virus zo weinig mogelijk ruimte 
te geven. 

We kijken met tevredenheid op terug en danken u 
hartelijk voor uw medewerking in deze! 

 Graag houden we onze aandacht gericht op de volgende 
punten: 
  

- Anderhalve meter in acht nemen! 
- Bij het ophalen van de kinderen van de groepen 

1-4 komen de ouders door het Klavertje vier-
hek naar binnen, halen zij zoon of dochter op en 
gaan zij snel weer via het Brandaris-hek naar 
buiten. 

o A.u.b. niet op het plein blijven en 
afstand houden! Het is dus niet de 
bedoeling dat de kinderen op het plein 
blijven spelen. 

- De geschilderde autoweg op het plein als 
looproute gebruiken. 

- Leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen een 
mondkapje als zij zich buiten het leslokaal 
bevinden. 

- We gebruiken de actuele beslisboom. 
o Kinderen met een "snottebel" blijven 

thuis. 
 

Na de voorjaarsvakantie wordt bekeken of deze 
richtlijnen gehandhaafd blijven of dat er aanpassingen 
komen. 
 

Cito en rapporten 
In de afgelopen periode is er door iedereen heel hard 
gewerkt. Ook heeft u als ouder/ verzorger gedaan wat u 
kon doen om uw kind(eren) te begeleiden bij het 
schoolwerk. Daar zijn we u ontzettend dankbaar voor. 
Om te bepalen wat de effecten zijn van de periode 
thuisonderwijs, hebben wij besluiten genomen over de 
methodetoetsen en Cito-toetsen. 
Omdat tijdens het thuisonderwijs geen toetsen zijn 
afgenomen, hebben we ervoor gekozen om op 

alternatieve manier te checken of een leerling de stof 
beheerst. Waar nodig zijn bepaalde onderdelen 
geremedieerd in de klas. De leerstof en de toetsen die 
weer op school zijn gedaan, wordt wel getoetst en 
krijgen een cijfer.  
 
Daarnaast zijn wij gewend om in februari de Cito toetsen 
af te nemen. Deze toets periode is voor de groepen 3 
tot 8 doorgeschoven naar 10 – 19 maart. In deze weken 
worden in ieder geval de Cito Begrijpend lezen, Cito 
Rekenen, Cito Spelling en DMT afgenomen. 
De toets periode voor juni is ook al vastgesteld en zal 
plaatsvinden tussen 7 – 16 juni. 
 
Het doorschuiven van de toets periode heeft ook invloed 
op het rapport en de oudergesprekken. Het rapport zal 
op 24 maart uitgereikt worden. Mogelijk zijn u dingen 
opgevallen tijdens de thuiswerkperiode, dan is dit de 
aangelegenheid om dat te bespreken. De online 
oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 vinden 
plaats tussen 25-31 maart via Teams. U kunt ook vragen 
stellen over het rapport van uw kind.   
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Indien u na dit alles toch nog vragen heeft, kunt een mail 

sturen naar e.teeuwen@klavertje-vier (voor groep 

3,4,5 en 6) of j.brusse@klavertje-vier.nl (voor groep 
1-2, 7 en 8) 

 
Sollicitatieprocedure 
Inmiddels is de sollicitatieprocedure gestart voor het 
werven van de nieuwe onderwijsdirecteur Klavertje vier 
en voor de nieuwe 
algemeen directeur 
Communityschool.  
 
Ben u nieuwsgierig 
geworden en wilt u 
meer informatie? Kijk 
dan op: 

https://www.meerprimair.nl/werken-bij/vacatures 
 
 
 

mailto:e.teeuwen@klavertje-vier
mailto:j.brusse@klavertje-vier.nl
https://www.meerprimair.nl/werken-bij/vacatures


 

 
   

19 februari  
2021 

Terugblik op de thuiswerkperiode 
door meester Luc  
Meer dan zeven weken zaten 
we thuis waarvan vijf weken 
thuisonderwijs, iets waar we 
trots op mogen zijn! Over 20 
jaar kijken we met elkaar 
terug en denken we aan de 
bizarre situatie in 2021. 
Na de kerstvakantie hebben 
we weer vol energie en 
goede moed het thuis onderwijs doorgezet! We hebben 
er elke dag het zo leuk mogelijk gemaakt voor de 
kinderen.Ik probeerde bijvoorbeeld elke dag iets leuks 
met ze te doen! Een voorbeeldje is 1-minute to win it!! 
Bij minute to win it moesten de kinderen binnen 1 
minuut een grappige actie uitvoeren! Een zo hoog 
mogelijke toren maken of zo veel mogelijk sokken 
aantrekken!! 
Ik zag dat dekinderen er blij van werden ik werd zelf ook 
erg blij van dit soort spelletjes momentjes. Z’on spelletje 
is misschien maar iets kleins op een hele dag, maar het 
zijn de kleine dingen die het doen!! 
Veel kinderen hebben heel veel zelfstandigheid laten 
zien! Iets wat op zo'n jonge leeftijd niet makkelijk is. Daar 
hebben ze op latere leeftijd zekerprofijt van!Maar laten 
we eerlijk zijn, het overgrote deel van de kinderen leert 
toch echt het meest op school. 
De zin: 'Meester, ik ben gedempt', ga ik ook niet 

missen😉 Kortom, we hadden allemaal nog nooit zoveel 
zin om elkaar weer in de klas te zien! 
 

ICT-Migratie door Cloudwise 
Onze school gaat voor het ICT-beheer migreren naar een 
nieuwe omgeving. De migratie en het beheer van deze 
omgeving wordt gedaan door Cloudwise. Voor meer 
informatie over Cloudwise kunt u eens kijken op 
www.cloudwise.nl.  
  

Op donderdag 4 maart zal de migratie plaatsvinden. 
Mogelijk zijn we daardoor die ochtend telefonisch 
beperkt bereikbaar. U kunt ons dan 
bereiken door een mail te sturen 

naar: info@klavertje-vier.nl. of 
een berichtje te sturen naar de 
leerkracht via Parro.  
Na deze dag is de school omgezet 
naar de COOL omgeving van 
Cloudwise. Alle leerlingen en 
medewerkers zullen gebruik blijven 
maken van Microsoft 365. 
 

Wat betekent dit voor uw kind? 
Alle kinderen gaan werken in de COOL omgeving 
(Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform) deze 
vervangt het ZuluConnect platform waar zij tot nu toe 
mee werkten. Zij maken gebruik van hun Microsoft 365 
account en op de achtergrond een Google G Suite for 
Education account. Dit is noodzakelijk om gebruik te 
maken van het COOL platform. Het Microsoft 365 
account zal dagelijks gebruikt worden en bestaat uit het 
pakket met o.a. tools zoals de online varianten van 
Word, Excel, en PowerPoint waarmee de kinderen 
(digitaal) samen kunnen leren en werken. Daarnaast 
wordt dit account gebruikt om ook in te kunnen loggen 
in Teams. 

De COOL omgeving is via een afgeschermd portaal 
bereikbaar. Binnen dit beveiligde portaal zijn alle Apps 
en educatieve software via tegels toegankelijk voor de 
kinderen. 

 

http://www.cloudwise.nl/
mailto:info@klavertje-vier.nl
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Thuis en op school aan de slag met 
COOL 
Het inloggen voor de kinderen zal anders zijn dan 
voorheen. De groepen in de onderbouw loggen op 
school in met plaatjes. Omdat deze functionaliteit thuis 
niet gebruikt kan worden, krijgen zij ook tijdelijke 
inloggegevens mee om thuis mee in te kunnen loggen. 
Deze kinderen krijgen voor het thuisgebruik een tijdelijk 
wachtwoord mee. Wilt u, samen met uw kind, een sterk 
wachtwoord bedenken? De groepen 5 t/m 8 loggen 
zowel op school als thuis in middels een eigen 
schoolmailadres en wachtwoord.  
 

Via cool.cloudwise.nl kan er thuis worden ingelogd om 
gebruik te kunnen maken van oefensoftware en de 

applicaties van Microsoft 365. In deze handleiding staat 
beschreven hoe uw zoon/dochter thuis kan inloggen in 
het COOL portaal. 

 

 
Microsoft en privacy 
In het vertrouwenscentrum van Microsoft worden de 
volgende zaken rondom privacy benoemd: 

- We streven naar sterke privacybescherming 
door meer controle en transparantie van de 
gebruiker 

- We delen of gebruiken jouw gegevens niet voor 
marketing, advertenties of 
andere commerciële 
doeleinden 

- We bieden regeringen 
geen 'geheime ingangen', 
versleutelingssleutels of 
hulp bij het verbreken van versleuteling 

- We breiden de gegevensbeschermingsrechten 
van de General Data Protection Regulation 
(AVG) uit naar alle klanten wereldwijd, niet 
alleen in Europa 

- We werken actief samen met klanten en 
regelgevers om nalevingsregels te voorzien en 
vorm te geven 

 
“We doen er alles aan om producten, informatie en 

bedieningselementen te leveren waarmee jij kunt 

kiezen hoe jouw gegevens worden verzameld en 

gebruikt” 

Brad Smith,  
President & Chief Legal Officer  

 
Voor meer informatie over Microsoft 365, kijk gerust 

op de volgende websites: 
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-

365/academic/compare-office-365-education-

plans?market=nl&activetab=tab:primaryr2 
https://www.microsoft.com/nl-nl/education/it-

pro/security-solutions 
https://privacy.microsoft.com/nl-

NL/privacystatement?culture=nl-nl&country=be 
 

Klaar voor de start! 
Het is voor zowel de leerlingen als de teamleden 
best even wennen om te werken met dit nieuwe 

systeem, maar we zien veel voordelen en iedereen 
gaat zijn best doen om het snel onder de knie te 

krijgen. 

Twee nieuwe beeldende 
vormingsdocenten van Pier K 
stellen zich voor.  

Mika 

Ik ben Mika van Vonderen. 
Moeder van 2 volwassen zoons, en 
bijna oma van mijn eerste 
kleinkind! 
Bij mij woont een hele lieve 
atelierkat met de naam Lucky!  
Bijna 2 jaar geleden ben ik in 
Haarlem gaan wonen en heb daar 
ook een heel fijn atelier aan huis. 
Daar teken en schilder ik veel en graag. Daarnaast speel 
ik wat piano, en heb sinds kort ook gitaarles. Maar wat 
mijn grote passie naast het schilderen is, is mijn Blauwe 
motor! Daar rij ik het liefst elke dag op!  

Mijn werk ervaringen. Ik ben kunstenares en 
kunstdocent en heb een ruime ervaring in het onderwijs. 

file:///C:/Users/jelle/Desktop/Cloudwise/cool.cloudwise.nl
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQNK28IMbEMNHMy07F1KFsFkbe9cD5V2gpt1GsgxLCxgtmeuc5W4aYNQUPMFc4OGuMVrPbXoP6F5Koj/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://www.microsoft.com/nl-nl/trust-center/privacy
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=nl&activetab=tab:primaryr2
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=nl&activetab=tab:primaryr2
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=nl&activetab=tab:primaryr2
https://www.microsoft.com/nl-nl/education/it-pro/security-solutions
https://www.microsoft.com/nl-nl/education/it-pro/security-solutions
https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement?culture=nl-nl&country=be
https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement?culture=nl-nl&country=be
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Daarnaast lesgeven in de vrije sector en maken van 
kunst. Met lesgeven begon ik in 2001 op een middelbare 
school in het pittoreske Goirle, vlak bij Tilburg. Van 
daaruit ben ik in Hoofddorp terecht gekomen waar ik 7 
jaar op het Hoofdvaart College les heb gegeven als kunst- 
en CKV docent. Na bijna 10 jaar in het middelbaar 
onderwijs gewerkt te hebben koos ik ervoor om voor 
mijzelf een atelier te gaan zoeken en daar les te geven 
aan kinderen vanaf 6 tot 99 jaar. Daarnaast heb ik de 
afgelopen 7 jaar bij Pier-K ook veel les geven aan 
peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen. 
Kortom. Ik ben met alle leeftijden bekend! 

Inmiddels ben ik ook een vast lid van het Pier-K 
docententeam geworden en zal per heden ook bij jullie 
op school les gaan geven. Na de voorjaarsvakantie gaan 
jullie mij op de dinsdagen hier op Klavertje 4 zien. Samen 
met de kinderen en hun leerkrachten ga ik het mooie 
avontuur der wondere kunstenwereld aan. Gave lessen 
uitwerken en samen met jullie tot uitvoer brengen. Dit 
doe ik niet alleen. Mijn collega Natallia Paliashuk gaat op 
de donderdagen de lessen verzorgen. Wij zijn al in volle 
voorbereiding en hebben er enorm veel zin in! Wil je 
meer over mij te weten komen? Ben zo vrij en neem dan 
een kijkje op mijn website: www.mikakunst.nl   

Tot snel ziens, Met inspirerende groet, Mika van 
Vonderen. 

Natallia 
Mijn naam is Natallia Paliashuk. Ik 
ben 33 jaar oud en ik woon sinds 
negen jaar samen met mijn man 
en twee katten in Amsterdam. Ik 
ben geboren in de Russische stad 
Jekaterinenburg en ik ben in de 
Wit-Russische stad Minsk 
opgegroeid. In Wit-Rusland heb ik 
economie gestudeerd en vijf jaar gewerkt als accountant. 
Toen ik naar Nederland kwam, heb ik me volledig op de 
kunst gericht. Ik heb aan de Rietveld en HKU gestudeerd 
en nu zit ik in het laatste jaar van de Breitner Academie, 
de opleiding voor docent beeldende kunst in 

Amsterdam. Naast mijn studie houd ik van musea 
bezoeken, reizen, dansen, lezen en koken. 
Op de academie heb ik me ontwikkeld in tekenen, 
schilderen, fotografie, film en sculptuur. Mijn 
uitgangspunt is experiment met materialen en 
technieken. Dat uitgangspunt staat ook centraal in mijn 
kunstlessen. Ik vind het leuk om kinderen te helpen hun 
creativiteit te ontdekken. Ik denk dat kunst maken voor 
kinderen belangrijk is, omdat het helpt het creatief 
denken te ontwikkelen. Ook als een kind helemaal geen 
kunstenaar wil worden, kan maken van kunst helpen om 
creatieve oplossingen te bedenken voor andere 
uitdagingen en problemen in het leven. 
Tijdens mijn opleiding aan de Breitner academie heb ik 
stage gelopen op verschillende middelbare scholen in 
Amsterdam. Dit jaar geef ik schilder- en fotografielessen 
aan kinderen en volwassenen in het Cultuurgebouw van 
Pier K in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Vanaf de eerste 
week na de vakantie zal ik op donderdag beeldende 
lessen op de school Klavertje vier geven. 
Met vriendelijke groet, 
 
Natallia Paliashuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.mikakunst.nl/

