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Beste ouder(s), verzorger(s),
We hadden ons de decembermaand aan het begin van
dit schooljaar en tot een dag geleden toch anders
voorgesteld. Gelukkig zijn we ondanks alle verscherpte
maatregelen t/m deze week open geweest en hebben
alle groepen op school afgelopen weken genoten van
een heerlijke Sinterklaas- en Kerstfeest. De school is
gezellig versierd. Overal staan kerstbomen en hangen
er slingers. Kortom toch even de sfeer meegekregen op
school. U ontvangt bij deze nieuwsbrief een
informatiebrochure over onze inzet van de subsidie
Nationaal Programma Onderwijs. Onze projectleider
José Brussé geeft, mede op verzoek van onze MR, in
een mooie brochure een toelichting over onze inzet van
de middelen bedoeld voor Nationaal
onderwijsprogramma in schooljaar 2021-2022.
Rest mij u allemaal een hele gezellige decembermaand
te wensen. Blijf gezond, zorg voor elkaar en geniet!
Met groet,
Namens het team Klavertje vier
Yvonne Sneekes
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NPO folder

Biebouders

“Elke schooldag leerzaam en uitdagend. Een school
die bruist van de activiteiten, een plek waar
leerlingen elke dag met plezier naar toe gaan. Zo
zien wij het graag op Klavertje vier!”
In de folder kunt u lezen over de gevolgen van
corona op ons onderwijs en hoe wij daar de dit
schooljaar mee om gaan.
Hoe zet Klavertje vier het extra budget van het Rijk
hiervoor in? Ons motto ‘Alleen ga je sneller, samen
kom je verder’ is hierbij leidend. We werken graag
samen met u als ouder aan de ontwikkeling van de
leerlingen. Deze brochure is de eerste stap hiertoe.
Als projectleider Kwaliteit en onderwijs zorg ik, José
Brussé, er voor dat de genomen stappen niet alleen
voor nu zijn, maar ook een vaste basis worden voor
Klavertje vier. De afgelopen jaren hebben veel
onderwijsvernieuwingen, zoals spellend en
onderzoekend leren, ondersteuningsgroep,
verrijkingsgroep, inzet vakdocenten, een plek
gekregen binnen Klavertje vier.
Door de inzet van de NPO gelden willen we deze
ontwikkelingen weer oppakken en verdiepen. Maar
ook nieuwe kansen en ontwikkelingen, zoals
Tulpengroep, extra handen in de klas, krijgen door
deze gelden een plek binnen Klavertje vier.
“Inhalen, verdiepen en plezier maken Klavertje
vier staat voor een energiek schooljaar”
Indien u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot
de groepsleerkracht.

Elke ochtend bij binnenkomst weet ik één ding
zeker: Aan vriendelijke goedemorgens en
avonturen vandaag geen gebrek. Na een tijdje ben
je voor veel kinderen een bekend gezicht binnen de
school en groeten ze je hartelijk wanneer ze je
ergens tegenkomen. De één noemt me juf, de
ander mevrouw of moeder van Maik, maar eigenlijk
is mijn naam Donja en ik ben biebmoeder!
Als biebouder ben je natuurlijk bezig met het
innemen en uitlenen van boeken en het
aantrekkelijk maken van de schoolbibliotheek, maar
ondertussen leer je ook de kinderen steeds beter
kennen. Sommige kinderen hebben wat extra hulp
nodig bij het uitkiezen van een boek. Hierdoor
ontstaan er al snel gesprekjes over hobby’s,
huisdieren, sport en reizen. De kinderen kunnen je
echt even meenemen in hun belevingswereld en jij
vindt daar het juiste boek bij. Er zijn ook kinderen
die het gewoon heerlijk vinden even niet in de klas
te zitten en rond te lopen in de bieb. Er wordt even
gebabbeld, er worden ervaringen met elkaar
gedeeld en er vliegen de gekste grappen om je
oren. Kortom, in onze bieb is het altijd gezellig en
nooit een dag saai!
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Helaas missen we op dit moment nog een aantal
biebouders. Hierdoor kan het zijn dat we sommige
kinderen niet voldoende kunnen helpen bij het
vinden van het juiste boek en dat willen we graag
voorkomen. Daarom doe ik namens ons kleine
team via deze nieuwsbrief, graag een oproep naar
alle ouders die een uurtje vrij hebben (08.30-09.30)
op maandag en/of woensdag. Voor de overige
dagen zijn we altijd op zoek naar ouders die reserve
kunnen staan.
Lijkt het je leuk en heb je tijd? Stuur dan even een
berichtje naar: d.knelange@klavertje-vier.nl
Groetjes en wie weet tot snel!
Donja
Voetnoot vanuit directie: uw aanmelding nemen we in
portefeuille. Op dit moment zijn ouders in de school helaas door
verscherpte maatregelen niet toegestaan.

Verlenging opdracht
zorgcoördinator
Wij zijn verheugd met de verlenging van de
opdracht van zorgcoördinator Esther Brinkhuis aan
onze school. Esther is direct na de zomervakantie
bij ons begonnen als interim zorgcoördinator. De
opdracht was in eerste instantie bedoeld tot de
kerstvakantie. Gelukkig hebben we deze opdracht
in goed overleg kunnen verlengen tot de
zomervakantie.

Zelftesten voor leerlingen groep
6,7 en 8
Op 26 november 2021 is door onze regering
besloten om de bestaande maatregelen in het
onderwijs uit te breiden. Alle leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 krijgen het advies om tweemaal
in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor
al het onderwijspersoneel van deze sectoren dat op
school werkt. Hierbij gelden geen uitzonderingen

meer voor personen die als immuun worden
beschouwd.

Waarom tweemaal per week preventief
zelftesten?
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig
klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is
het ook niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook
met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar
besmetten met het coronavirus. Door twee keer
per week preventief een zelftest te doen, kan je in
de gaten houden of je toch ongemerkt besmet
bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een
zelftest doet, zonder dat je klachten hebt.
Zo help je verdere besmettingen in de klas en op
school te voorkomen, zodat er minder klassen naar
huis hoeven en het onderwijs zo veel mogelijk door
kan gaan.

U wordt verzocht om
uw kind te helpen om
tweemaal per week
preventief een zelftest
te gebruiken. In de
meeste gevallen zult u
als ouder/verzorger de test bij uw kind afnemen;
sommige kinderen zullen het na een paar keer zelf
kunnen onder begeleiding.
Vanaf 10 december tot aan in ieder geval de
kerstvakantie krijgen leerlingen de zelftesten gratis
mee van school.
Heeft uw kind een positieve zelftest? Blijf thuis en
maakt een afspraak bij de GGD om de testuitslag te
bevestigen met een PCR-test.
Heeft uw kind een negatieve zelftest en geen
klachten? Uw kind mag naar school.
Mocht hier iets veranderen dan wordt u hierover
geïnformeerd.
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Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij
doen echter een dringend beroep op u om met uw
kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het
onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Dit is in
het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van
het onderwijspersoneel en ook van u als
ouder/verzorger.

Hulp bij zelftesten
Via deze link vindt u instructiefilmpjes van diverse
testaanbieders voor het uitvoeren van een goede
zelftest. Deze kunt u eventueel ook samen met uw
kind bekijken.
Het is goed om vooraf met uw kind te bespreken
dat het wattenstaafje een stuk minder diep de neus
in hoeft dan bij een GGD-teststraat. De testafname
duurt kort, voelt even niet zo prettig, maar doet
zeker geen pijn. Veelgehoord geluid van leerlingen
van middelbare scholen – waar de zelftest al langer
wordt gebruikt – is: ‘het is niet heel fijn, maar het
valt mee!’.

Meer informatie
Meer informatie over zelftesten door leerlingen
vindt u op www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op
de website van ouderorganisatie Ouders &
Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.

Kerstviering 2021
Op school zijn alle vieringen die we met elkaar
zouden vieren volgens planning komen te vervallen.
Alle vieringen hebben in aangepaste vorm in de
eigen groep plaatsgevonden.

Onze oudervereniging regelde een actie met de
voedselbank. Zoals voorgaande jaren werden er in
de klassen boodschappen verzameld. Met deze
boodschappen kan de voedselbank, vele gezinnen
blij maken, zeker in deze tijd. U bent hierover
afgelopen week uitgebreid geïnformeerd.
Kerstkaarten maken voor de ouderen van het
verzorgingstehuis / mensen die met kerst in het
ziekenhuis liggen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben in de
klassen kerstkaarten / tekeningen gemaakt voor
ouderen in een verzorgingstehuis. Nu er weinig
bezoekers mogen komen, willen wij ze een hart
onder de riem steken.
De kinderen van de groepen 5
t/m 8 hebben kerstkaarten
gemaakt voor mensen die
met kerst in het Spaarne
gasthuis (ziekenhuis) liggen.
Vanwege schoolsluiting hebben we het kerstontbijt
kunnen vervroegen naar vrijdag 17 december. Op
deze manier hebben de leerlingen toch een
feestelijk moment op school gehad met elkaar.
Tijdens het kerstontbijt hebben de leerlingen het
kerstverhaal gehoord en een online kerstviering
gevolgd van onze paters van de Johannes de Doper
kerk.
Leerlingen hebben hun eigen gezellige, gezonde
kerstontbijt meegebracht en uiteraard waren we
die dag allemaal bijzonder mooi gekleed. Het was
een bijzonder moment.
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Voorleeswedstrijd schoolfinale
Op woensdag 1 december was de schoolfinale van
de voorleeswedstrijd op Klavertje vier.
Ali, Gio, Rive, Tony en Demi uit de groepen 7 en 8
hebben de afgelopen weken eerst gestreden om de
klassenkampioen te worden. Woensdagmiddag
mochten zij in de aula
nog een keer voorlezen.
Het waren stuk voor stuk
toppers die erg hun best
hebben gedaan.
Voorlezen vinden wij als
Klavertje vier een
belangrijk onderdeel van
het lesprogramma. De
leerkrachten lezen voor
in de groepen, maar ook de leerlingen krijgen de
ruimte om voor te lezen. Door het voorlezen krijgen
de leerlingen verschillende boekentips en het
draagt bij aan de taal- en leesontwikkeling van
kinderen. Voorlezen prikkelt daarnaast ook de
fantasie en nieuwsgierigheid van kinderen. Een
belangrijk onderdeel dus om aandacht aan te
besteden op school.
Demi uit groep 8D heeft de voorleeswedstrijd
gewonnen. Zij las voor uit het boek:
Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens. Demi mag
Klavertje vier in de volgende ronde
vertegenwoordigen. Wij willen Demi heel veel
succes en plezier wensen in de volgende ronde van
de voorleeswedstrijd.

Kerstvakantieactiviteit Team
Sportservice Haarlemmermeer
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Wil jij 2021 met een
knaller afsluiten? Dan
hebben we het niet
over vuurwerk, maar
over misschien wel de
leukste activiteit van
het jaar!
Omdat we ons houden aan de maatregelen doen
we dat dit jaar net even anders dan anders: lekker
buiten.
Jullie zullen het niet koud krijgen want jullie gaan in
het Haarlemmermeerse Bos op zoek naar
verschillende Pokémon!
Lukt het je om samen met je team van maximaal 5
kinderen de snelste tijd neer te zetten? Dan win je
een leuke sportieve verrassing.
Sowieso ligt er voor iedere deelnemer een
presentje klaar! Gotta Catch 'Em All!
Zorg dat je erbij bent op donderdag 30 december in
het Haarlemmermeerse Bos. De route duurt
ongeveer 1,5 uur.
Je kunt je aanmelden via Pokémon in het
Haarlemmermeerse Bos - kerstvakantie bij Team
Sportservice Haarlemmermeer, daar vind je ook
meer informatie over locatie en tijd.
Meld je snel aan want vol = vol
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Het team van Klavertje vier wenst alle
leerlingen en hun familie hele fijne
kerstdagen en het allerbeste voor het
nieuwe jaar.
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