
 

   

 
 
   

 

 

 

 

 

 

  Oudernieuwsbrief          7 september 2018 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

Wat was het weer gezellig om alle kinderen weer op school te hebben. Zo te zien en horen hebben 

de kinderen hard gewerkt afgelopen week. Het is altijd weer een beetje wennen aan de nieuwe 

leerkracht met andere regels, maar er heerste een heerlijke rust in de school. 

 

Het team van Klavertje vier heeft weer zin in het nieuwe schooljaar! 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Toestemmingsformulier wel/geen gebruik beeldmateriaal van uw kind(eren) 

 Aangepaste organisatiestructuur Klavertje vier 

 Oproep groepsouders 

 Vrijwillige ouderbijdrage 

 Inzet gelden werkdrukvermindering, docenten Engels Haarlemmermeer lyceum, 
docent beeldende vorming en eventmanager. 

 Europese dag der talen 26 september 2018 

 Dag der duurzaamheid 10 oktober 2018 

 Dans in school 

 Eigen verantwoordelijk en aansprakelijkheid bij het meenemen van eigendommen o.a. 
mobiele telefoon 

 Verzoek van de vakleerkrachten gym 

 Bereikbaarheid RKBS Klavertje vier 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
            

 
 
 
 
 
 
Toestemmingsformulier wel/geen gebruik beeldmateriaal van uw kinderen 
 
 
Met de invoering van de nieuwe wet op de privacy zijn scholen verplicht om elk jaar toestemming te 
vragen aan ouders voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). 
In de bijlage vindt u meer informatie en het toestemmingsformulier, waarop u wel of geen 
toestemming kunt geven. 
U kunt het ondertekende formulier bij de kennismakingsgesprekken aan de leerkracht geven.  
 
Aangepaste organisatiestructuur Klavertje vier 
 
Klavertje vier heeft met ingang van dit schooljaar de organisatiestructuur aangepast. 
Deze informatie (en nog meer) leest u in de schoolgids 2018-2019. Daarom hebben wij dit jaar de 
schoolgids voor u uitgeprint. U krijgt de gids uitgereikt bij het kennismakingsgesprek.    
We zijn uitgegaan van één schoolgids per gezin. 

 
Oproep groepsouders 

 
Ook voor dit schooljaar zijn we weer op zoek naar twee ouders die het leuk vinden om 
groepsouder van de groep te zijn. Zij helpen de leerkracht tijdens de activiteiten in de klas, 
beheren het groepsbudget en helpen de leerkracht en de ouderraad bij de organisatie van een 
aantal activiteiten. 
 
Dankzij het enthousiasme en de inzet van de groepsouders zijn het afgelopen jaar veel leuke 
extra activiteiten georganiseerd. Wij hopen dat er dit jaar weer genoeg ouders zijn die mee willen 
helpen en op deze manier de leerkrachten en de ouderraad te ondersteunen bij diverse 
activiteiten. 
 
Een groepsouder is:  

 In staat de hulp van andere ouders in te schakelen 

 Enthousiast en vindt het leuk om in overleg met de leerkracht en de ouderraad activiteiten te 
ondersteunen; 

 In staat om het groepsbudget te beheren. 
 
Bent u enthousiast geworden en wilt u zich graag opgeven als groepsouder, vul dan onderstaand 
strookje, zie bijlage, in en lever het uiterlijk vrijdag 14 september in bij de leerkracht van de groep 
waarvoor u zich kandidaat stelt. 
 
De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd.  
 
Wij hopen dat voldoende ouders zich aanmelden. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
            

 
Vrijwillige ouderbijdrage namens de oudervereniging 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Zoals u van ons gewend bent vragen wij u aan het begin van het nieuwe schooljaar om de 
ouderbijdrage te betalen.  
 
Waar dient de ouderbijdrage voor?  
 
Het geld van deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten op en naast school zoals het 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, sportdagen, schoolreisjes en culturele uitstapjes. In de groepen wordt 
een gedeelte van deze ouderbijdrage gebruikt voor klassenuitjes, het vieren van geboorte 
broertje/zusje, verjaardag juf/meester etc., die zonder deze bijdrage niet bekostigd zouden kunnen 
worden.  
De vrijwillige ouderbijdrage wordt vermeld in de schoolgids die is terug te vinden op de website van 
Klavertje vier. Jaarlijks wordt door de Oudervereniging verslag gedaan over het beheer en de 
besteding van deze gelden. 

 
Vaststelling ouderbijdrage  
 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Vergadering van de 
oudervereniging. Voor het schooljaar 2018/2019 is de ouderbijdrage per kind € 57,50. 
U wordt vriendelijk verzocht deze aan het begin van dit schooljaar, maar in ieder geval  
voor 5 oktober 2018 over te maken op rekening NL49INGB0006655957 ten name van 
Oudervereniging Klavertje vier o.v.v. naam kind en groep. Daarna beginnen we met het organiseren 
van de activiteiten voor de kinderen.  
Mocht de bijdrage te hoog voor u zijn dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld 
Haarlemmermeer (www.meerleergeld.nl) U kunt ook in termijnen betalen, neem daarvoor contact 
op met de oudervereniging via oudervereniging@klavertje-vier.nl 
 
Mocht de ouderbijdrage niet zijn voldaan dan kunnen kinderen uitgesloten worden van het 
schoolreisje. De ouderbijdrage is geen wettelijke verplichting, maar een vrijwillige bijdrage. Omdat de 
activiteiten worden georganiseerd voor alle kinderen is het wel zo eerlijk als ook alle ouders 
meebetalen.  
 
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage en wij zien uit naar een mooi nieuw schooljaar!  
 
Het bestuur van de Oudervereniging Klavertje vier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
            

 
 
Inzet gelden werkdrukvermindering: docenten Engels van het Haarlemmermeer lyceum,  
docent beeldende vorming en eventmanager 

 
 
Het team van Klavertje vier heeft met elkaar besloten om de gelden voor de werkdrukvermindering 
in te zetten voor een eventmanager, docenten Engels en een docent beeldende vorming. 
 
Vanaf woensdag 12 september 2018 komen er vier docenten van het Haarlemmermeer lyceum 
Engelse les geven. Het eerste half jaar worden ze ingezet bij de groepen 5 tot en met 8.  
De leerkrachten blijven in de groep aanwezig en kunnen op deze wijze,  conform hun wens, van deze 
docenten leren. 
Bij de groepen 1 tot en met 4 wordt er door de native speakers voorgelezen.  
In de tweede helft van het schooljaar wordt er gewisseld.  
 
Aangezien we een cultuurmagneetschool zijn en daardoor nauw samenwerken met Pier K, hebben 
wij via Pier K een beeldend docent kunnen krijgen. Deze docent start binnenkort en ondersteunt de 
leerkrachten met allerlei werkvormen, zodat we ook op dit gebied een verdiepingsslag kunnen 
maken. 
 
De vakleerkracht Maud is voor een dag in de week de eventmanager en neemt taken voor het 
organiseren van schoolactiviteiten van de leerkrachten over. 
 

 
 
Europese dag der talen op 26 september 2018 
 

 
Klavertje vier doet mee met  de Europese Dag van de Talen  
 
Op woensdag 26 september is het de internationale dag van de Europese Talen; een mooi moment 
om als school te laten zien dat we bezig zijn met wereldburgerschap en Vroeg Engels. 
In de ochtend organiseren we een heus Engels Taaldorp voor de leerlingen en worden er pancakes 
gebakken.  Daarnaast mogen alle kinderen genieten van een korte rit een in heuse Engelse rode 
dubbeldekker bus!  
De docenten van het Haarlemmermeerlyceum zijn te vinden in het Engels taaldorp. Ook zijn er  
native speakers die Engelse boeken voorlezen in de klas. 
Voor de aankleding van ons Engelse taaldorp zijn we nog op zoek naar leuke attributen. Heeft u thuis 
een vlag, boek , verkleedkleren, of iets anders Engelstalig liggen wat geleend mag worden voor deze 
ochtend? Meld het dan bij Esméé Teeuwen, via  
e.teeuwen@klavertje-vier.nl. 
 
We kijken er als school enorm naar uit en hopen dat het ook voor de leerlingen een waardevolle en 
inspirerende ochtend wordt!  

mailto:e.teeuwen@klavertje-vier.nl


 

 

 

 
            

 

 
 
Dag der Duurzaamheid 
 
Op 10 oktober aanstaande doen we mee met de dag der Duurzaamheid.  
Op deze dag worden projecten gepresenteerd. Op initiatief van de gemeente doen we met het 
gebouw In de Breedte mee aan een challenge om duurzamer met energieverbruik om te gaan.  
U ontvangt hierover nog meer informatie 
 
 
Dans in School 
 
De afgelopen 5 jaar bent u van ons gewend dat we met de kinderen meedoen aan het project: Dans 
in School. 
Dit jaar laten we de kinderen zelf genieten van dans- en theater voorstellingen in een schouwburg. 
Deze voorstellingen zijn speciaal voor kinderen geschreven. De data worden in de jaarkalender 
opgenomen. De jaarkalender wordt volgende week gepubliceerd. 

 
 
Eigen verantwoordelijk en aansprakelijkheid bij het meenemen van eigendommen  
o.a. mobiele telefoon 
 
In de schoolgids is beschreven dat het gebruik van sociale media niet meer weg te denken is uit de 
manier waarop we communiceren, leren en delen. 
We hebben een gedragscode opgesteld met vijf gouden regels. 
Leerkrachten bespreken de gouden regels met de kinderen, zodat we de inzet van sociale media 
goed kunnen stroomlijnen. 
Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor de eigendommen die kinderen meenemen naar school. 
 
Ten aanzien van de mobieltjes is de schoolafspraak dat de mobieltjes uitgaan, zodra de kinderen de 
school betreden en dat de mobieltjes in de (rug) tas gaan. 
Alleen als we de mobieltjes voor onderwijsdoelen nodig hebben, mogen ze uit de (rug) tas worden 
gehaald.  
 
Op de schoolpleinen spelen de kinderen met de zogeheten ‘zachte’ ballen. 
Dit is een bewuste keuze van de school, omdat sommige kinderen reuze hard kunnen schieten en 
onze pleinen niet zo groot als een voetbal of hockey veld zijn, waardoor er ongelukken kunnen 
gebeuren. 
Harde ballen van thuis kunnen we niet (meer) toestaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
            

 
 
 
 
 
 
Verzoek van de vakleerkrachten gym  
 
Het schooljaar is weer begonnen, de vakantie is weer voorbij. 
Tijdens de vakantie worden er leuke herinneringen gemaakt en nieuwe vriendschappen gemaakt.  
Om deze herinneringen blijvend te houden gaan de kinderen soms een vriendschapsarmbandje 
dragen. 
 
Deze armbandjes kunnen in de gymles voor gevaarlijke situaties zorgen.  
Kinderen kunnen blijven hangen aan de bandjes, wat kan resulteren in lichamelijk letsel. 
Ook de vakleerkracht kan blijven hangen aan het bandje wanneer hij/zij de leerling wilt 
ondersteunen in een beweging. 
 
 
Stichting Meer Primair heeft dan ook het besluit genomen om naast het dragen van kettinkjes en 
oorbellen ook het dragen van (vriendschap) armbandjes niet meer toe te staan tijdens de gymlessen. 
Leerlingen die de bandjes wel dragen in de gymles kunnen helaas niet deelnemen aan de gymles. 
 
Leerlingen die hun gymkleding en gymschoenen niet bij zich hebben kunnen in verband met hun 
veiligheid niet deelnemen aan de gymles.  
 
Met vriendelijke groet namens de vakselectie bewegingsonderwijs, 
 
Maud Rewijk        m.rewijk@klavertje-vier.nl 
Dennis van Vliet      d.vanvliet@klavertje-vier.nl 
 

 
 
Bereikbaarheid RKBS Klavertje vier 
 
Klavertje vier is telefonisch bereikbaar vanaf 8.00 uur tot 16.00. 
Onze deuren zijn voor u open van  8.15 tot 16.00 uur. 
 
Mocht u daarna een afspraak met de leerkracht hebben, draagt de leerkracht er zorg voor dat u 
binnen kunt. 
 
Hierbij willen wij u tevens verzoeken om niet binnendoor maar via de deur van de GGD naar de 
gymzalen en locatie 2 te lopen.  
 
Dank voor de medewerking. 
 
 
Margot Andriessen 
Algemeen directeur. 
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Leuk dat u de nieuwsbrief gelezen heeft! 


