
 

   

 
 
   

 

 

 

 

 

 

  Oudernieuwsbrief                 19 december 2018 

Voorwoord 

Nu we de schoolapp meer gebruiken merken we dat er minder nieuws is voor de 

nieuwsbrief. Op zich niet erg natuurlijk, maar toch vinden we het fijn om af en toe nog een 

nieuwsbrief uit te doen. 

 

In deze nieuwsbrief:    

- Terugblik op de december feesten.       

- De AVG-uitvoering is aangepast. 

- Voedselbank 

- Oproep van de Oudervereniging. 

- Terugblik op schooljaar 2018-2019        

 

Terugblik op de december feesten                            

In een rap tempo volgen de feestdagen Sint en Kerst elkaar op.  

Ouders en leerkrachten hebben de school gezellig versierd.  

Sinterklaas 

Gelukkig kon Sint weer op 5 december op Klavertje vier zijn. Hij vindt het altijd erg gezellig 

met zoveel kinderen. De kinderen hebben hem weer een mooie dans als cadeau voor zijn 

verjaardag gegeven. Daarna hebben alle groepen een moment met de Sint en Pieten in de 

aula gehad en zijn de prachtige surprises uitgepakt. Wat zag het er allemaal mooi en 

verzorgd uit. Leerlingen van groep 8 hebben de jongere kinderen weer goed geholpen op 

deze dag. Dank daarvoor! 

 

       
 

 



 

 

 

 
            

 

Kerst 

Op 17 december was er een adventsviering met Diaken Mascini en de leerlingen. In elke 

groep is er aandacht besteed aan het kerstverhaal en is er voorgelezen uit de kinderbijbel.  

Op woensdag 19 december 2018 is de kerstviering op school. Ouders hebben in de aula een 

kerstmusical voor de kinderen opgevoerd. De kinderen en leerkrachten hebben er erg van 

genoten. Vanavond gaan we met de kinderen hun leerkracht(en) genieten van alle heerlijke 

hapjes tijdens het kerstdiner in de eigen groepen. Hartelijk dank voor alle moeite. 

 

            

 

 

 

De AVG-uitvoering is aangepast 

Ouders hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om toestemming te kunnen geven 

voor het plaatsen van beeldmateriaal op de app. Dit probleem lijkt opgelost. 

 

 



 

 

 

 
            

 

Voedselbank 

 

Onze oudervereniging heeft dit jaar weer een actie met de voedselbank geregeld. In de 

klassen zijn de hele week boodschappen verzameld. Met deze boodschappen kan de 

voedselbank vele gezinnen blij maken. Namens deze gezinnen hartelijk dank!  

 

Oproep van de oudervereniging 
 
GEZOCHT: Twee ouders voor de Kascommissie. 
 
De oudervereniging is op zoek naar twee ouders die in de maand januari beschikbaar zijn 
om onafhankelijk een controle uit te voeren op financiën van het schooljaar 2017-2018 van 
de oudervereniging. 
Het boekjaar kan dan officieel worden afgesloten tijdens de jaarvergadering van de OR op 
vrijdag 1 februari 2019.  
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij : oudervereniging@klavertje-vier.nl 
 
Bestuur Oudervereniging Klavertje vier. 

 

 
Terugblik op jaar 2018  
 
Wij kijken ook altijd een beetje terug op het jaar. Voor ons heeft 2018 in het teken gestaan 

van doorgaan en ontwikkelingen. 

Er is veel gesproken over het lerarentekort, werkdruk en vooral ook hoe we dit kunnen 

oplossen met elkaar. Er waren stakingen. Er was gedoe. Er waren meer (tussentijdse) 

wisselingen van leerkrachten. Gelukkig komen er dan ook weer goede dingen voort, zoals de 

salarisverhoging voor de leerkrachten. Dankzij de zogeheten SLOB gelden hebben we 
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docenten Engels kunnen aantrekken en beeldende kunstenaars van Pier K in school kunnen 

halen om het team hierbij te ondersteunen. Tevens is er een event manager aangesteld. 

We hebben ons 15-jarig jubileum gevierd en zijn met de hele school met hulp van ouders 

naar de Efteling gegaan. Wat een geweldige dag was dat. Het liet ons zien dat we met elkaar 

veel kunnen betekenen voor onze leerlingen en jullie kinderen. We willen ze samen met de 

ouders een goede tijd op Klavertje vier geven met mooie herinneringen. 

Ook in 2019 gaan we ons daar ten volle voor inzetten. 

 

Team Klavertje vier wenst jullie een heerlijke vakantie met de kinderen en alvast alle 

goeds voor 2019 

Leuk dat u weer meegelezen heeft! 
 

 

 


