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VOORWOORD
Beste ouder(s), verzorger(s),

Na een heerlijke meivakantie staat de school inmiddels bol
van allerlei activiteiten! 
We koersen richting de laatste weken van schooljaar 21-22.
Inmiddels praten we op school al regelmatig over de
invulling van volgend schooljaar. Zo zijn we bezig met de
jaarplanning en geven we alle activiteiten daarop een plek.
Uiteraard vindt u deze straks weer terug in de agenda van
PARRO. De formatie zal op 27 juni met u gedeeld worden.
We kijken ook terug op een fijn schoolkamp met groep 8.
Bedankt voor alle extra inzet door teamleden en ouders. De
schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 staan voor de deur.
Helaas met een aanpassing in datum voor groep 1 t/m 4
door een tekort aan chauffeurs bij de organisatie.
Ook de eindmusical van groep 8 wordt alle regelmatig
geoefend. We zien uit naar de uitvoeringen!
Veel leesplezier in deze ouderinfo.

Namens het team Klavertje vier
Yvonne Sneekes
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WALK-INN'S

Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een fijne
basisschool voor hun kind? Op 2 juni en 30 juni heten wij
tussen 9:00 uur en 10:00 uur geinteresseerde nieuwe
ouders welkom op Klavertje vier. Aanmelden is mogelijk
via info@klavertje-vier.nl
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AGENDA

 
 

HEMELVAART EN VRIJE DAG

26-27 MEI

- -

AFNAME CITO E TOETSEN

VANAF 30 MEI
- - 

PINKSTEREN (VRIJ)

6 JUNI

-  -

STUDIEDAG 

7 JUNI 

- -

AVONDVIERDAAGSE

14-17 JUNI

- -

SCHOOLREIS GROEP 1-4 OPTIE

20 JUNI

- - 

FORMATIE SCHOOLJAAR '22-'23

27 JUNI

 

 

 

 

Meeloopdagen en inloopdagen

In de vorige nieuwsbrief las u informatie over onze inloop
en meeloopdagen. 
Met de medezeggenschapsraad is dit onderwerp de
afgelopen vergadering uitgebreid besproken. Omdat wij het
belangrijk vinden u weer te ontmoeten gaat er een
aanpassing plaatsvinden voor ouders van groepen 1/2 tot
de zomervakantie. U kunt per direct twee dagen in de week
meelopen met uw kind naar de klassendeur. We verwachten
daarbij dat u om 8:30 uur de school verlaten heeft, zodat de
lessen op tijd beginnen. Bij de eerder gecommuniceerde
meeloopmomenten kunt u wat langer in de groep blijven.
Corona heeft namelijk wel een positief effect gehad; Wij
zien een grotere zelfstandigheid van leerlingen en dat is
heel postief.
U bent welkom iedere maandag en donderdag.

Na de zomervakantie zullen we de school tot de
herfstvakantie meer openstellen voor ouders van groep 1
t/m 4. Daarover op een later moment meer informatie.



GRATIS CJG-WEBINAR PITTIGE EMOTIES BIJ KINDEREN

Graag wil ik u attenderen op een webinar dat het Centrum voor Jeugd en Gezin
Haarlemmermeer kosteloos aanbiedt. Het webinar is bedoeld voor ouders van kinderen
tussen de 1 en 12 jaar.
Kinderen kunnen behoorlijk pittige emoties hebben met als gevolg vaak pittig gedrag. Daar
op een goede en effectieve manier mee omgaan is best een uitdaging. Als je niet oplet, maak
je de emoties onbedoeld groter. En het valt niet altijd mee om te dealen met een emotioneel
kind. Gelukkig kun je als ouder veel doen. Het helpt als je je kind en zijn emoties beter
begrijpt. Zo houd je heftige emoties behapbaar voor je kind en voor jou!
 
Aanmelden voor het webinar gaat via: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
Het webinar is direct te bekijken na aanmelden, tot en met 31 juli 2022
De presentatie wordt gedaan door Tischa Neve, psycholoog en opvoedkundige
Kosten: geen   
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SCHOOLKAMP GROEP 8
van 18 t/m 20 mei zijn de leerlingen van groep 8 op schoolkamp geweest naar Noordwijk.
Wat een feest was dit! Met elkaar op de fiets naar Noordwijk, natuurlijk met een flinke
omweg, onderweg spelletjes spelen en af en toen moesten er wat fietsen gerepareerd
worden,  kwamen ze na 5,5 uur allemaal aan in Noordwijk bij Stay Okay. Toen begon de pret
pas echt! Spullen uitpakken, door naar het bowlen en natuurlijk spelletjesavond. De avond
werd afgesloten met een fantastische SPOOKTOCHT.  En er is geen echt kamp als de
volgende ochtend niet wordt begonnen met ochtendgymnastiek. Heerlijk al die moeien
gezichten en klagende pubers. En nee ze mochten niet terug hun bed in, het was ontbijten en
door naar het strand om daar 2 keer de heuvel op te lopen , ja het ging regenen en onweren,
om later toch nog leuke spelletjes te doen op het strand. De dag werd afgesloten met een
disco avond, mogelijk gemaakt door onze fantastische DJ Damian! De vrijdag kunnen de
leerlingen gelukkig iets rustiger opstaan, want we gingen weer terug richting Hoofdorp. Alle
spullen inpakken en terug op de fiets. Nog even lekker zwemmen bij het SKWA, om daarna
volledig nat geregend terug te komen op school! Niets kon de pret meer drukken! 
We willen alle ouders bedanken die hebben geholpen om er een fantastisch kamp van te
maken!! Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!!

https://www.cjghaarlemmermeer.nl/webinar-pittige-emoties-bij-kinderen/


DOE DE TEKEN-CHECK!
Met de lente begint ook het tekenseizoen. Wie
in het groen wandelt of speelt loopt risico op
een tekenbeet en daarmee een verhoogd
risico op de ziekte van Lyme.

Dus ben je in het groen geweest, check jezelf
en je kinderen dezelfde dag op teken!

Uit onderzoek van GGD Kennemerland blijkt
dat 1 op de 6 kinderen, na een verblijf van een
halve dag in duingebied, een of meerdere
tekenbeten had. Ook bleek dat de kinderen na
dit verblijf te weinig gecontroleerd worden op
tekenbeten.

Meer informatie Kijk voor meer informatie op
GGD leefomgeving, de website van het RIVM
of check de Tekenradar voor de actuele
tekenactiviteit.

GGD NIEUWSFLITS
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Wil jij een te gekke week beleven? Doe
dan mee aan de Sportvierdaagse 2022,
het leukste sportkamp van De
Haarlemmermeer! De Sportvierdaagse
vindt plaats van 18 t/m 21 juli bij MHC De
Reigers waar het thema WK Sport&Fun
centraal zal staan. Je gaat kennismaken
met bekende en onbekende sporten,
krijgt clinics van echte professionals en
in groepjes van max. 10 kinderen krijg je
een eigen groepsbegeleider waar
persoonlijk contact voorop staat.
Daarnaast krijg je een tenue, een tof
certificaat, wordt elke dag de lunch en
de tussendoortjes verzorgd en gaan wij
zorgen voor een week om nooit te
vergeten! Schrijf je snel in want
VOL=VOL
Haarlemmermeer@teamsportservice.nl

SPORTVIERDAAGSE DOOR
TEAMSPORTSERVICE
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Doe jij ook mee met De Nationale Buitenspeeldag op 8 juni? Schrijf je dan snel in! Tijdens
het Krijtfestijn staat het spelen met krijt centraal. De volgende krijtspellen zullen
terugkomen op de pleinen; het werpspel, de steen, papier, schaar estafette, Dr. Bibber,
maak je eigen krijtkunst en de ge-pimpte hinkelbaan. Naast het krijten zullen er ook heel
veel andere spellen te spelen zijn. Meer info op de flyer.
Deelname is gratis

BUITENSPEELDAG 2022



UITNODIGING OUDERBIJEENKOMST 
‘HERINRICHTING SCHOOLPLEINEN’
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HULP GEVRAAGD
Hierbij een oproep om een
start te maken voor de
verbetering van het
schoolplein. We willen
beginnen met het maken én
ontwerpen van een
modderkeuken. Dat is een
verrijdbaar meubel waar
kinderen lekker met water en
zand kunnen spelen. Dit
meubel willen wij zelf gaan
ontwerpen en gaan maken
met een groep enthousiaste
en handige ouders. 

Wie van u gaat met ons
mee doen???!!!

We hebben u hard nodig!
Meldt u aan bij:

Marieke de Haan,
leerkrachtondersteuner
Brandaris: 
 mdehaan@meerprimair.nl

Gertine Hazelaar, algemeen
directeur Communityschool: 
ghazelaar@meerprimair.nl


