
 

   

 
 
   

 

 

 

 

 

 

  Oudernieuwsbrief           Juli 2019 

 Voorwoord 

Beste ouders/ verzorgers van Klavertje vier,                                                                       

 

Het schooljaar 2018-2019 zit er weer op. 

De school wordt opgeruimd, de boeken in de bibliotheek worden uitgezocht, de groepen 8 voeren 

hun eindmusical op en nemen afscheid van hun basisschoolperiode bij RKBS Klavertje vier. 

Het waren drukke, maar wel leuke laatste weken, met veel activiteiten. Een terugblik hierop kunt in 
vinden in het andere meegestuurde document/bijlage. 
 
We zien u graag weer in het nieuwe schooljaar. De eerste schooldag is op maandag 26 augustus. 
Maar voordat het zover is, willen wij u vast een hele mooie en zonnige zomervakantie toewensen!  
 
Met vriendelijke groet, 

Team RKBS Klavertje vier 

 

         
  

 

 



 

 

 

 
            

In deze nieuwsbrief: 

 Lerarentekort  

 Erasmus studiereizen naar Londen en Malta 

 Vakantierooster + studiedagen 2019-2020 

 Connect 2 Succeed: Help wanted!  

 Verder in de bijlage van deze nieuwsbrief:  

     1. Overzicht leerkrachten 2019-2020 

      2. Lokaal indeling 2019-2020 

      3. Bijlage K4 Oudernieuwsbrief juli 2019 

 

Lerarentekort 
 
Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar en dat geldt ook voor RKBS 
Klavertje vier. De vervangingspool, die we regionaal met andere onderwijs stichtingen hebben, is 
vrijwel leeg en het is moeilijk om nieuw personeel te vinden. Gelukkig heb ik een leuk flexibel team 
en zijn we met elkaar bereid om oplossingen te bedenken en uit te voeren. Ook ouders zien de 
problemen waar we mee te maken hebben en denken mee. Dank daarvoor.  
Toch merk ik ook dat er op een gegeven moment geen oplossingen meer zijn en iedereen die ingezet 
kan worden, ingezet is. 
We zullen daarom wel eens oplossingen realiseren die wat ongebruikelijker zijn, zoals met de wand 
open werken met een onderwijsassistent erbij, om de beurt een uurtje leerlingen lesgeven onder de 
gymtijd enz. De rijksoverheid geeft scholen handreikingen mee wat er mogelijk is en waar op gelet 
moet worden. Veiligheid voor leerlingen en personeel en de kwaliteit van onderwijs staan centraal. 
Gelukkig kunnen we het schooljaar starten met voldoende leerkrachten. 
 

 

Erasmus studiereizen naar Londen en Malta 
 
In week 24 zijn zeventien leerkrachten voor een studiereis naar Londen gegaan en acht 
leerkrachten naar Malta. Er is veel inspiratie opgedaan. In de nieuwsbrief Internationalisering van 
juli 2019 kunt u meer lezen over de studiereizen. 
Niet iedereen van het team kon mee. De leerkrachten die op school zijn gebleven hebben een 
bezoek aan de kinderopvang en het Haarlemeer Lyceum gebracht. Ook leuk om eens bij elkaar in 
die keuken te kijken! 

 

 



 

 

 

 
            

     
 

        
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
 

HERFSTVAKANTIE 19-10-2019 T/M 27-10-2019 

KERSTVAKANTIE 21-12-2019 T/M 05-01-2020 

VOORJAARSVAKANTIE 15-02-2020 T/M 23-02-2020 

GOEDE VRIJDAG & PASEN 10-04-2020 T/M 13-04-2020 

MEIVAKANTIE 25-04-2020 T/M 10-05-2020 

HEMELVAART 21-05-2020 T/M 22-05-2020 

PINKSTEREN 01-06-2020 

ZOMERVAKANTIE 04-07-2020 T/M 16-08-2020 

 
Studiedagen: 

Woensdag 2 oktober 2019 

Maandag 6 januari 2020 

Vrijdag 14 februari 2020 

Donderdag 9 april 2020 

Dinsdag 2 juni 2020 

Vrijdag 3 juli 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
            

ARE YOU… 

…    native (or C2 certified) English? 

…  willing to help Dutch children at Klavertje 

vier improve their English? 

…    looking for a great opportunity to  

network and meet new people? 

…    looking for an occuption to integrate in  

our Dutch environment? 
 

THEN Connect 2 Succeed  

IS LOOKING FOR YOU! 
 

Connect 2 Succeed is a voluntary project in which you can help Dutch children and their 

teachers to improve their English. Simply by reading a book in one of our groups 1 to 4! It’s a 

fun and informal way to get to know new people and our Dutch school sytem. Are you 

answering all questions above with YES! And, are you willing to help for 30 minutes per week 

or every other week? Interested? Sign up before the summer break is over! 

MORE INFORMATION? 

Please contact Masja Borst, English coordinator Klavertje vier 

                                               m.borst-angevaare@klavertje-vier.nl 

 
       
 
 

Leuk dat u de nieuwsbrief gelezen heeft! Vergeet u niet de bijlage ook te lezen? 

mailto:m.borst-angevaare@klavertje-vier.nl

