
 

   

 
 

   

 

 
 
 
 

 

  Oudernieuwsbrief           Februari 2020 

Voorwoord 
Heerlijk, de voorjaarsvakantie staat voor de deur. Even rust 

en de wintersporters kunnen op pad.  

Ik heb een aantal relevante onderwerpen in de nieuwsbrief. 

Hopelijk lukt het om ze te lezen. 

Ik wil u bij deze een plezierige week toewensen!  

 

Margot Andriessen 
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Tevredenheidspeiling ouders  
 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) van Klavertje vier 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is erg belangrijk voor de scholen 
van Meer Primair. Tweejaarlijks stellen we, mede daarom, leerlingen van groep 5 t/m 8, ouders en 
medewerkers in de gelegenheid om ons te informeren over hetgeen zij belangrijk, waardevol en 
plezierig vinden aan onze school. Ook horen wij graag op welke punten verbetering zou moeten 
plaatsvinden. In samenwerking met ‘Scholen met Succes’ nodigen wij u van harte uit om deel te 
nemen aan de oudertevredenheidspeiling. 

Na de voorjaarsvakantie ontvangt u een e-mail om deel te nemen aan deze 
oudertevredenheidspeiling. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, willen wij u 
vragen om één (hoofd)ouder per gezin de peiling te laten invullen. Het invullen zal ongeveer tien 
minuten van uw tijd vragen. Als u meer dan één kind heeft, dan zal een deel van de vragen opnieuw 
aan u worden voorgelegd. Bij vragen over bijvoorbeeld de leerkracht, vragen wij u om telkens de 
leerkracht die het meest voor de klas staat, in gedachten te nemen. In één van de laatste vragen 
heeft u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen die bijdragen aan de ontwikkeling van onze 
school.  

Uiteraard worden de gegevens anoniem verwerkt en gerapporteerd. In de rapportage is het niet 
mogelijk om antwoorden te herleiden naar personen. De belangrijkste uitkomsten van de peilingen 
zullen wij op een later moment aan u bekend maken.  

 Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 Met vriendelijke groet, 

 Margot Andriessen 
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Lerarentekort 
 
Ook RKBS Klavertje vier krijgt te maken met de krapte aan leraren. Gelukkig hebben we alle groepen 
kunnen “bemannen” met leerkrachten, al kost het soms moeite en tijd om de bezetting weer goed te 
krijgen. 
Ik merk vooral dat er geen reserve aan leerkrachten is. Konden we twee jaar geleden nog aanspraak 
maken op een enorme pool aan invallers, is dat nu echt over. 
We merken dit bij de kortdurende ziekte vervangingen maar vooral bij de langdurige vervangingen.  
Het wordt moeilijker.  
De directeuren van Meer primair overleggen elke twee weken met het college van bestuur om 
mogelijke oplossingen te bespreken voor nu en in de toekomst. 
Er is een Meer primair vervangingsprotocol opgesteld m.b.t. de kortdurende ziektevervanging. Dit is 
voorgelegd aan de GMR. 
Het ziet er globaal als volgt uit: 
Allereerst wordt er een aanvraag gedaan voor een vervangende leerkracht bij de invalpool. Helaas 
zijn er niet zoveel invalleerkrachten meer.  
Vervolgens gaan we collega's van het team benaderen, die opgegeven hebben te willen invallen. 
Als dat niets oplevert, kijken we of we ambulante collega's, zoals de coördinatoren, de groep kunnen 
lesgeven.  
Lukt dat niet, vragen we de leerkracht ondersteuners en LIO-stagiaires. 
Mocht dit alles niet (meer) mogelijk zijn, wordt de groep verdeeld over de andere groepen.  
Als er meerdere groepen moeten worden verdeeld, is dit niet haalbaar.  
Als er echt geen enkele oplossing mogelijk is, wordt er een groep naar huis gestuurd. We beginnen 
met de oudste groepen.  Dit is echt alleen in het uiterste geval. 
 
Ik besef dat ik soms veel geduld van ouders moet vragen om langdurige vervanging te kunnen 
oplossen. Ook zijn de oplossingen die we kunnen creëren anders dan dat wij zouden willen. We 
moeten intern leerkrachten wisselen, om in een andere groep les te gaan geven. Dit is voor de 
leerkracht en de kinderen van die groep niet prettig, maar het kan soms niet anders. Gelukkig denkt 
het hele team mee in oplossingen en met elkaar lukt het tot op heden nog iedere keer.  We zetten de 
schouders eronder en blijven doorgaan met denken, totdat er een weer voor elke groep een goede 
oplossing is. Dank voor de flexibiliteit die ik van eenieder moet vragen.  
 
 

 

Inschrijving oudergesprekken 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij nodigen wij u uit om in te tekenen voor het voortgangsgesprek over uw kind. Dit gesprek is 
voor u als ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 t/m 7 *. 
 
De gesprekken worden georganiseerd volgens het 10-minuten-systeem: gedurende 10 minuten krijgt 
u als ouder de gelegenheid om met de leerkrachten van gedachten te wisselen over de vorderingen 
van uw kind. Mocht de leerkracht vinden dat er een uitgebreider gesprek moet plaatsvinden, dan 
neemt de leerkracht hierover contact met u op.  
 
Via het ouderportaal op de website van Klavertje vier kunt u zich inschrijven voor een gesprek. De 
gesprekken vinden plaats op donderdag 5 maart en dinsdag 10 maart. Maandag 24 februari vanaf 
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15.00 uur t/m vrijdag 28 februari zijn de intekenlijsten opengesteld, zodat u zich kunt inschrijven 
voor een gesprek. Door de leerkracht zijn er tijden beschikbaar gesteld waar u uit kunt kiezen.  
Heeft u zich voor 28 februari niet ingeschreven dan deelt de leerkracht u op één van de 
geselecteerde dagen/tijden in. 
 
*i.v.m. de reeds gevoerde adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs vindt er geen 
gespreksronde plaats voor de leerlingen uit groep 8.  
 
Let op!  
Zorgt u ervoor dat u een account heeft, anders kunt u zich niet inschrijven. Dit kan via de website van 
de school. Mocht u hier een vraag over hebben, dan kunt u deze stellen aan Soekun Ho-Liu 
(administratie). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Klavertje vier  
 

 

Certificaat Duurzame energie 
Stichting Meer primair is er trots op dat alle scholen duurzame energie gebruiken. Met alle scholen 
leveren we toch een kleine bijdrage leveren aan de veranderingen die nodig zijn. We hebben 
hiervoor een mooi certificaat gekregen. We hangen het bij onze verzameling! 
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Brief van de Oudercommissie 
 
 
Betreft: continuïteit activiteiten school 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
RKBS Klavertje Vier wil graag een aantrekkelijke en levendige school zijn. De verschillende activiteiten 
die wij voor de kinderen organiseren leveren daar een belangrijke bijdrage aan. De organisatie van 
activiteiten verzorgt de school samen met de oudervereniging. Denk aan de viering van Sinterklaas 
en Kerst, maar ook sportactiviteiten, de afscheidsmusical en de schoolreisjes. Denk maar eens terug 
aan uw eigen schooltijd, dit zijn waarschijnlijk de momenten waar u de leukste herinneringen aan 
hebt. 
 
Deze activiteiten worden helaas niet vanuit subsidies vergoed, daarom vragen wij de ouders hiervoor 
jaarlijks een vrijwillige bijdrage. We moeten constateren dat deze bijdrage door steeds minder 
ouders betaald wordt. In eerste instantie kon het ontstane gat opgevangen worden, maar we komen 
nu in de situatie dat we andere beslissingen moeten gaan nemen. We zullen activiteiten zoals de 
schoolreisjes veel minder vaak of helemaal niet meer kunnen organiseren. 
 
Wij hopen en verwachten dat u net als ons wilt dat we een fijne school zijn waar u kind mooie 
herinneringen opdoet door de leuke dingen die wij willen organiseren. We willen u daarom oproepen 
de jaarlijkse vrijwillige bijdrage te betalen. 
 
Als u de bijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald hebt verzoeken wij € 57,50 per kind onder 
vermelding van naam kind klas over te maken NL49INGB0006655957 ten name van Oudervereniging 
Klavertje. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt vermeld in de schoolgids die is terug te vinden op de website van 
Klavertje vier. Jaarlijks wordt door de Ouderraad verslag gedaan over het beheer en de besteding van 
deze gelden. 
 
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. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Het bestuur van de Oudervereniging Klavertje vier 
 
 
 

 
 
 

mailto:oudervereniging@klavertje-vier.nl
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GGDFlits 
 
Bijgaand treft u de nieuwste GGDFlits aan. Het gaat deze keer over “hoe voorkom je de griep”.  
 
Wist u dat er op onze schoolwebsite bij het tabblad Actueel alle andere Nieuwsflitsen van de GGD 
kunt vinden?    
 
 

  GGDflits Griep voorkomen  

Het griepseizoen staat voor de deur!  

Geproest en gesnotter, hoe zorg je ervoor dat je niet ziek wordt? En hoe zorg je dat je anderen niet 
besmet?  

Handen wassen en arm voor je mond! 

          Bekijk hier een kort filmpje. 

Heb je griep en maak je je zorgen? Bel je huisarts. 

 
 
 

Vakantierooster 2020-2021 
 

Herfstvakantie 10-10-2020 t/m 18-10-2020 
Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021 
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021 
Goede vrijdag 02-04-2021 
Pasen 03-04-2021 t/m 05-04-2021 
Koningsdag 27-04-2021 
Meivakantie 26-04-2021 t/m 09-05-2021 
Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren 22-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie 10-07-2021 t/m 22-08-2021 

 
De studiedagen voor het schooljaar 2020-2021 zijn nog niet bekend.  
 
 
 

https://www.rivm.nl/hygiene
https://www.youtube.com/watch?v=ARpZtq9IpAc
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Wij zijn een Gezonde school! 
 
Heeft u hem al zien hangen?  
Klavertje vier heeft het vignet “Gezonde school” behaald.  
Wij hebben dit vignet behaald op het thema Sport en bewegen.  
We besteden veel aandacht aan het bewegen. Bewegen is goed 
voor de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen bij 
kinderen. 
 
Het concept “gezonde school is een landelijke stimulans regeling 
met meerdere thema’s. We gaan ons nu richten op de volgende 
thema’s: welbevinden en relaties & seksualiteit. 
Op het gebied van welbevinden gaan we in het nieuwe schooljaar 
de overstap maken naar de nieuwe versie van de Vreedzame 
school. 
 
In de nieuwe versie is meer aandacht voor kritisch denken en 
sociale veiligheid. Deze items sluiten goed aan bij de 21e 
vaardigheden. 
 
In de digitale wereld worden kinderen meer en misschien ook eerder geconfronteerd met allerlei 
vormen van relatievorming, die soms helaas een seksueel getint karakter kunnen hebben. In de 
groepen 7&8 besteden we al extra aandacht aan het zogeheten “sexting”.  
In de bijscholing “sexting” die we met het team hebben gevolgd werd ons geadviseerd om eerder 
dan groep 7/8 kinderen bewust te maken van relatievorming en seksuele bewustwording. We zijn 
ons nu aan het oriënteren op welke wijze we dat kunnen doen. 
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Hockey Clinic 
 

Op maandag 10 februari hebben een groot aantal 

groepen tijdens de gymlessen een hockeyclinic 

gekregen, gegeven door hockeyvereniging MHC 

de Reigers. Twee trainers hebben, met behulp 

van onze eigen “Reigers" leerlingen, de kinderen 

enthousiast de basisbeginselen van de sport 

bijgebracht.Kom je ook hockeyen bij MHC 

De Reigers?Wil je lekker sporten met 

leeftijdsgenoten en coole moves leren van de 

beste trainers?  

 

Kom dan gratis kennismaken met onze 

gezellige hockeyvereniging in Hoofddorp. 

Neem je vriendje, vriendinnetje, buurmeisje, 

buurjongen of klasgenootje gerust mee. 

Ontdek zelf hoe leuk deze sport is.  

 

Laat ons wel even dat je komt via 

proefles@mhcdereigers.nl.  

 

Voor meer informatie kun je terecht op onze 

website: www.mhcdereigers.nl 

 

 

 

Vakantietips van partners van RKBS Klavertje vier 
 

 
 

mailto:proefles@mhcdereigers.nl
http://www.mhcdereigers.nl/
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De winter is in volle gang, maar toch staat de voorjaarsvakantie alweer voor 

de deur. En dat betekent dat er weer kinderkunstdagen zijn bij Pier K.  

Het thema deze voorjaarsvakantie is: Kamperen 

We maken muziek rond het kampvuur. We tekenen en schilderen. We gaan 

tenten bouwen, doen een theatertocht door het bos. En nog veel meer…. Drie 

fantastische dagen vol met creatieve workshops. Doe je mee? 

Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K. 

Pier K Hoofddorp     

18, 19 en 20 februari 2020    

10:00-16:00 uur                                        

 De kosten bedragen € 27,- per dag (inclusief lunch) 

of € 73,- voor 3 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 

    

http://www.pier-k.nl/
mailto:info@Pier-k.nl
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Leuk dat u de nieuwsbrief gelezen heeft! 


