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Voorwoord 

  

Beste ouders en verzorgers van Klavertje vier 

 

In deze nieuwsbrief leest u hoe we op Klavertje vier 

verder gaan in deze tijd.  

Enerzijds hebben we te maken met beperkende Corona 

maatregelen en anderzijds bereiden we ons voor op het 

aankomend schooljaar met allerlei activiteiten. Als 

voorproefje hebben we vandaag kunnen genieten van 

gezellige Koningsspelen! De sollicitatiegesprekken voor 

de nieuwe directeuren zijn geweest en we zijn in 

afwachting van de definitieve beslissingen.Best een 

spannende tijd voor iedereen. 

Zoals u vast heeft gelezen is er naast de subsidies die het 

onderwijs al ontvangen heeft, ook subsidie gereserveerd 

voor de komende twee jaar.  

In de nieuwsbrief kunt u lezen hoe we dat aanpakken. 

  

Ik wens u veel leesplezier en natuurlijk ook twee fijne 

weken! 

  

Margot Andriessen 
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Mededelingen 
• Vanwege de corona maatregelen is op 

bestuurlijk niveau besloten dat de 
schoolreisjes dit schooljaar geen doorgang 
kunnen krijgen.  Natuurlijk wordt er 
gekeken of het mogelijk is om een 
spetterende afsluiting te hebben aan het 
einde van het school.  

• Kamp groep 8 gaat niet door, ook hiervoor 
wordt gekeken naar een alternatief aan het 
einde van het schooljaar.  
 

Nationaal Programma Onderwijs: 
Steunprogramma voor herstel en perspectief 
Vanaf volgend schooljaar krijgt elke school extra 
geld om leerlingen gericht te helpen met opgelopen 
vertragingen op cognitief, sociaal-emotioneel en 
executief gebied die door de coronamaatregelen 
zijn ontstaan. Dit geld is bedoeld voor alle kinderen 
van alle niveaus.  
Er is een menukaart ontwikkeld door 
wetenschappers en het onderwijsveld met 
bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen.  
 
Daaruit kunnen scholen zelf de maatregelen kiezen 
die het beste bij hun situatie passen. De komende 
tijd zullen we daarom een schoolscan uitvoeren om 
in kaart te brengen waar onze leerlingen nu staan 
en waar behoefte is aan extra ondersteuning.  
 
Met deze gegevens kunnen we uit de menukaart 
een keuze maken voor onze school.  
 
Het eigen School Programma wordt aan de MR en 
het team voorgelegd. Ook worden de ouders bij dit 
traject worden betrokken. Wij houden u hiervan op 
de hoogte.  
 

 
 
 

Vakantierooster 
Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021  
Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022  
Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022  
Goede vrijdag 15.04.2022  
Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022 2  
Koningsdag 27.04.2021  
Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022  
Hemelvaart 26.05.2022 t/m 29.05.2022  
Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022  
Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022 

 
Leren lezen met plezier! 
We kunnen niet zonder lezen. De hele wereld 
bestaat uit taal en woorden, die je moet kunnen 
lezen om goed te functioneren in de maatschappij. 
Natuurlijk gebeurt het leren lezen op school. Maar 
wanneer je je kind hierin ook thuis begeleidt, heeft 
je zoon of dochter het lezen sneller onder de knie. 
Ook kun je je kind op weg helpen naar plezier bij 
het lezen van mooie boeken. 
 
Voordat een kind een heel boek zelfstandig kan 
lezen moet er natuurlijk van alles gebeuren: het 
aanleren en oefenen van letters en woorden, 
leesinstructie, voordoen, etc. 
Het leren lezen gaat natuurlijk een stuk makkelijker, 
wanneer het lezen ook leuk is en je kind 
nieuwsgierig is naar verhalen en boeken. Maar hoe 
krijg je je kind enthousiast aan het lezen? 
Plezier in lezen moet voorop staan. Want als je kind 
blij wordt van een boek, zal dat het boek ook 
pakken en deze graag willen lezen. Maar er zijn 
zoveel boeken! Hoe vind je nu dat geschikte boek 
voor jouw kind? 
 
In dit filmpje legt Ruth Koning (leesconsulent van de 
Bibliotheek Haarlemmermeer), uit welke boeken er 
zijn om je kind met plezier te laten lezen, welke 
boeken geschikt zijn om voor te lezen en waar je 
deze boeken in de Bibliotheek vindt. 

https://www.youtube.com/watch?v=6q1ZPC7PQe4
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Kinderen tot 14 jaar kunnen hier GRATIS lid worden 
van de Bibliotheek. Meer weten?  
Lees hier de folder Leren lezen met plezier. 
Zolang de bibliotheken nog gesloten zijn, kun je 
boeken afhalen via de Afhaalbieb. 
Voor prijzen, online activiteiten en digitale 
producten en meer: bezoek ons op 
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl 
 

Sportservice Haarlemmermeer 
Meivakantie – Mega Sport- en Spelfestijn 
groep 3 t/m 8 
Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich tijdens de 
meivakantie helemaal uitleven bij het Mega Sport- 
en Spelfestijn. Hier komen allerlei sporten en 
spellen aan bod, zoals Bumball, archery tag, voetbal 
en een stormbaan. Plezier gegarandeerd!  
 
Bekijk hieronder het rooster: 
Dinsdag 4 mei in Hoofddorp 
Ronde 1: 09.30 – 11.30 uur 
Ronde 2: 13.00 – 15.00 uur 
Donderdag 6 mei in Badhoevedorp 
Ronde 1: 09.30 – 11.30 uur 
Ronde 2: 13.00 – 15.00 uur 
 
Lekker gezond samen buiten spelen en plezier 
maken voor alle kinderen binnen 
Haarlemmermeer! 
 
Inschrijven is verplicht!  
 
Voor meer informatie, kijk dan op:  
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?ge
meente%5B%5D=116&sort=name&zoeken=mega+s
port+en+spel+festijn 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/abonnementen/leuk-dat-je-lid-wilt-worden/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/leren/jeugd/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/actueel/afhaalbieb/
http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=116&sort=name&zoeken=mega+sport+en+spel+festijn
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=116&sort=name&zoeken=mega+sport+en+spel+festijn
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=116&sort=name&zoeken=mega+sport+en+spel+festijn

