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Voorwoord
Beste ouders/ verzorgers,
Namens het team wil ik jullie bedanken voor het wederom fijne jaar dat we met jullie en jullie
kinderen hebben mogen hebben. Wij doen ons werk met plezier en ondanks alle discussies over
onderwijs, genieten wij er elke dag van om jullie kinderen onderwijs te geven en de kwaliteit van het
onderwijs steeds te verbeteren. We gaan hier gewoon mee door en ik hoop dat 2020 een mooi
onderwijsjaar mag worden voor leerlingen, ouders en medewerkers van RKBS Klavertje vier.
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Leesbevordering op RKBS Klavertje vier
Opbrengst spaaractie Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek heeft u voor de school kunnen sparen door uw kassabon van
aangeschafte boeken bij boekhandel Stevens of Bruna aan Klavertje vier te doneren. Wij
mogen als school voor 20% van het totaalbedrag van alle kassabonnen boeken uitzoeken
voor in de schoolbibliotheek. Dit heeft geresulteerd in een mooi bedrag van bijna € 150!
Daar zijn we heel dankbaar voor, want wat is er fijner dan verdwijnen in een mooi boek?
Leescircuit in de groepen 4
Vanaf groep 4 wordt de methode Estafette gebruikt voor technisch lezen. Naast de inzet van deze
methode vormen vrij lezen en lezen in groepjes belangrijke onderdelen van het leren lezen.
Leesplezier is daarbij een belangrijk element. We stemmen het leesonderwijs af op de leerlingen
door te lezen in verschillende leesniveaus. Dit jaar bieden de groepen 4 het lezen aan door middel
van een groep doorbrekend leescircuit, wat betekent dat de leerlingen op niveau uiteengaan naar
verschillende groepen. Het leescircuit heeft als doel ervoor te zorgen dat de leerlingen met veel
verschillende boeken in aanraking komen, actiever lezen en er meer aandacht en tijd is om de
leerlingen in een kleiner groepje te kunnen begeleiden. Op deze manier worden er meer
leeskilometers gemaakt en hebben de leerlingen meer plezier in het lezen dan tijdens de standaard
Estafette-lessen.

Logeerboeken en verteltassen in de groepen 1 t/m 4
In de groepen 1-2 krijgen de leerlingen om de beurt een tas met een boek mee naar huis. Het is de
bedoeling dat het boek thuis wordt voorgelezen, om zo het voorlezen te stimuleren en de
ouderbetrokkenheid te vergroten. Voorlezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Het helpt hen te leren luisteren en zich te concentreren, de wereld ontdekken, zich in kunnen leven
in gevoelens van anderen en emoties te uiten, het prikkelt de fantasie en voorlezen nodigt uit om
samen ergens over te praten.
In de groepen 3 en 4 krijgen de leerlingen allemaal een keer de verteltas mee naar huis. In deze tas
zitten vlaggetjes, een schriftje en een knuffel. De knuffel wil thuis voorgelezen worden door de
leerlingen. De leerlingen kiezen hiervoor zelf een boek uit. De bevindingen worden op een vlaggetje
weergegeven. Uiteindelijk komt er een vlaggenlijn in de klas te hangen met boekentips. Als de
leerlingen de verteltas weer mee terug nemen naar school, vertellen zij in de klas over het boek en
mogen zij een stukje voorlezen (vrijwillig).
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Boekendoos en boekbespreking in de groepen 5 t/m 8
In de groepen 5 en 6 maken de leerlingen een boekendoos.
Een boekendoos vertelt iets over een boek dat de leerlingen zelf mogen kiezen en helpt de
leerlingen bij het presenteren van het boek om andere leerlingen nieuwsgierig te maken. De
leerlingen versieren een (schoenen-)doos in het thema van het boek en verzamelen voorwerpen die
met het verhaal te maken hebben. Ze maken een samenvatting met daarin aandacht voor het
verloop van het verhaal en de belangrijkste personages. Aan de hand van de doos en de
voorwerpen presenteren de leerlingen hun boek aan elkaar. Deze werkvorm is de voorloper van de
boekbespreking in groep 7 en 8.
In de groepen 7 en 8 presenteren de leerlingen een zelfgekozen boek aan elkaar met behulp van een
PowerPointpresentatie, in plaats van een boekendoos. Ook hier maken de leerlingen een
samenvatting en vertellen zij over de schrijver. De presentatie wordt ondersteund door minimaal 3
voorwerpen die iets over het verhaal zeggen.
Doel van de presentaties in zowel de groepen 5 en 6 als in de groepen 7 en 8 is het elkaar
enthousiasmeren en het bevorderen van het leesplezier!

Terugblik op Sint en kerst 2019
Sinterklaas
Ook dit jaar kon Sinterklaas gelukkig weer Klavertje vier vinden. De Sint kwam aan met een heel
mooie rode cabrio auto! Ook had hij veel gezellige pieten mee.
Buiten werd de Sint en zijn pieten ontvangen door alle kinderen van de school. Met zijn allen dansten
wij voor de Sint op een gezellig Sinterklaaslied. De leerlingen van groep 8 hebben de jongere
kinderen weer goed geholpen. Dank daarvoor!
Daarna heeft elke groep nog even een moment in de aula of klas gehad met de Sint en of de pieten.
De groepen 5 tot en met 8 hielpen de Sint met het maken van heel mooie surprises voor elkaar. Zij
waren daar wel een tijdje mee zoet in de klas.
De groepen 1 tot en met 4 zijn verwend met een cadeautje uit de zak van piet. En hebben in de klas
leuke spelletjes gedaan.
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Kerst
Op 16 december was er een Adventsviering met Diaken Mascini en de leerlingen. In elke groep is er
aandacht besteed aan het kerstverhaal en is voorgelezen uit de kinderbijbel. Ook heeft elke groep
tijdens de viering een wens uitgesproken.
Op donderdag 19 december is de kerstviering op school. Dit jaar verzorgen een aantal leerlingen en
alle groepen met een lied een heuse kerstmusical. Wat hebben wij daarvan genoten! Ieder heeft een
mooie inbreng gegeven.

Vanavond hebben wij nog het kerstdiner, waar wij ieder in eigen groep gaan genieten van de
heerlijke hapjes die ieder heeft meegebracht. Bedankt allemaal voor alle inzet en geniet straks van
een welverdiende vakantie en fijne feestdagen!

Officiële erkenning als opleidingsschool
We hebben er weer een bordje bij!
RKBS Klavertje vier biedt aan meerder stagiaires een stage- c.q. werkplek aan om ook op deze manier
onze verantwoordelijkheid te nemen om meer leerkrachten op te leiden.
Wij zijn ook een zogeheten OPLIS-school. Studenten van deze opleiding lopen meer dagen stage in
het werkveld en er is regelmatig overleg met de PABO over het curriculum en begeleiding van de
aanstaande collega’s. We zijn officieel een door de PABO erkende opleidingsschool.
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Data lek binnen Meer Primair
Door middel van dit bericht willen we u conform de privacywetgeving informeren over een recent
datalek dat zich heeft voorgedaan.
Op 5 november jl. is er door één van onze medewerkers in onze SharePoint-omgeving een fout
geconstateerd, waardoor interne documenten door diverse medewerkers van andere scholen van
Meer Primair ingezien zijn. Na deze melding is op 7 november een datalek geconstateerd en alles in
het werk gesteld bij onze beheerder om dit te dichten. Op 8 november is bevestigd dat het lek is
gedicht en er geen toegang meer mogelijk is naar de bestanden door andere medewerkers. De
Functionaris Gegevensbescherming van Meer Primair heeft melding gedaan van het datalek bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan ervan uit dat er geen vertrouwelijke documenten buiten de
organisatie zijn beland.
Wij betreuren zeer dat dit incident is voorgekomen. Naar aanleiding van dit incident hebben wij een
grondige analyse uitgevoerd en ervoor gezorgd dat dit zich in de toekomst niet herhaalt. De
medewerkers worden op de hoogte gebracht en in de groepen wordt bespreekbaar gemaakt hoe te
handelen bij documenten met privacygevoelige informatie. Daarnaast bieden we de groepen 7 en 8
een lespakket aan over privacy.
Wilt u meer informatie? Kijk voor ons beleidsplan ‘Privacy en veiligheid’ op
www.meerprimair.nl/privacy

Vakantietips van partners van Klavertje vier
Kinderkunstdagen Pier K
We nemen afscheid van het jaar 2019 en verwelkomen het nieuwe jaar weer met een
creatief feest in de tweede helft van de kerstvakantie.
De Kinderkunstdagen bij Pier K!
Het thema deze kerstvakantie is: Party 2020!
We gaan Latin & Salsa dansen; we maken feestelijk gebak van klei; bouwen een vrolijke stad
van bamboestokken en ander materiaal; schilderen een feestelijk schilderij; maken muziek in
een partyband….en nog veel meer.
Doe je met ons mee?
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K.
Pier K Hoofddorp
2 en 3 januari 2020
10:00-16:00 uur
De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief lunch)
of € 47,00 voor 2 dagen
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven.
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via
023 5669565
of via: info@pier-k.nl
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Leuk dat u de nieuwsbrief gelezen heeft!

