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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij presenteren wij u de november nieuwsbrief
voor ouders. De wintertijd is ingegaan, dat merken we
aan het licht. Het is later licht en eerder donker.
Vandaar de oproep veilig met licht op de fiets naar
school te komen.
Verder ervaren wij de komende tijd als een drukke
maar gezellige periode op school. Met de intocht van
Sint dit komende weekend gaan we richting
feestmaand.
Hoewel we toch weer zonder uw aanwezigheid op
school Sint en Kerst zullen gaan vieren vanwege
verscherpte Coronamaatregelen verheugen we ons op
het samenvieren in de groepen op school.
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Namens het team Klavertje vier, veel leesplezier!
Yvonne Sneekes
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Klavershows

Veilig op de fiets

Helaas hebben we de Klavershows door
verscherping van de maatregelen voorlopig
on-hold gezet. We gaan ervan uit u later dit
schooljaar toch nog te mogen uitnodigen om LIVE
bij de show van de groep van uw kind(eren)
aanwezig te kunnen zijn. Mocht later dit
schooljaar blijken dat het uitnodigen van groepen
er toch niet in zit, gaan we de show op een andere
wijze vormgeven.

BHV
Met twee nascholingsmiddagen is onze huidige
groep Bhv’ers weer helemaal up-to-date.
Zowel brand-ontruimen-blusapparatuur en de
EHBO bij kinderen incl. reanimatie zijn behandeld.
Het is voor de school erg fijn dat zoveel
leerkrachten zich inzetten als Bhv’er.

Studiedag
Denkt u nog even aan de studiedag van
aanstaande woensdag 17 november. Uw kinderen
hebben dan geen les. Het team van Klavertje vier
gaat zich verder verdiepen in meertaligheid.

Sintviering Klavertje vier
In de nieuwsbrief van oktober heeft u al kunnen
lezen dat Sint op donderdag 2 december een
bezoek aan Klavertje vier in zijn agenda heeft staan.
Mocht u dat gemist hebben, herhalen wij dat in
deze nieuwsbrief graag nogmaals. Verder ontvangt
u deze week informatie over het Sinterklaasfeest
zoals wij dat op Klavertje vier met elkaar vieren.

Elk kind veilig op de fiets. Daar gaan we voor! En
daar hoort ook een goedwerkende fietslamp bij.
Toch zet 12% van de kinderen, in de leeftijdsgroep
7-17 jaar die wel eens in het donker fietsen, niet
altijd de fietsverlichting aan. In de meeste gevallen
hebben ze geen licht aan omdat hun lamp kapot is
of omdat ze dit gewoonweg vergeten aan te
zetten. Controleert u de fietsverlichting van uw kind
daarom nog even extra?
Dit najaar reist een zgn. tag team door Nederland
om in iedere gemeente een tag te plaatsen met de
tekst 'Zet je licht aan'. Dat doen ze op fietspaden bij
en rondom scholen en op schoolroutes. Zo
herinneren we kinderen en scholieren eraan hun
licht aan te zetten. En u kunt daarbij
helpen. Kijk daarvoor op de site van de
ANWB https://www.anwb.nl/fiets/veiligheid/fietsv
erlichtingsactie
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Passend
onderwijs
Haarlemmermeer
Op Klavertje vier werken wij aan een goede
samenwerking met jeugdhulp. Binnen ons
samenwerkingsverband is dat zo georganiseerd dat
de gemandateerde professionals (leerplicht,
Jeugdgezondheidszorg-arts of verpleegkundige-en
schoolcoach) jeugdhulp kunnen inzetten. Daarvoor
hebben we zgn. ZAT-overleg. In het Zorg Advies
Team wordt preventief meegedacht en kan de
juiste hulp ingezet worden. Verder bestaat een ZATteam uit de volgende deelnemers; de
zorgcoördinator van de school en een consultent
van het samenwerkingsverband. Samen zijn de
leden verantwoordelijk voor het borgen van de
aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp in de
school. Op elke basisschool in de
Haarlemmermeer is in het najaar van 2021 een
aftrapbijeenkomst georganiseerd. Een regiegroep
van het SWV houdt van sept 21 t/m februari
22 sturing op de inzet van het Zorg Advies Team.

De oudervereniging van Klavertje
Vier stelt zich graag voor!
Bij de oudervereniging hebben we de afgelopen tijd
een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. We
hebben ook afscheid genomen van een aantal
ouders waarvan de kinderen naar de middelbare
school zijn gegaan.
De groep bestaat nu uit negen ouders die plezier
beleven aan het organiseren van activiteiten voor
de kinderen op school. Samen met de school
organiseren we bijvoorbeeld: het Sinterklaasfeest,
Kerstdiner, sportactiviteiten, schoolreisjes, de
schoolfoto en afscheid groep 8.

We hebben een enthousiaste groep met
verschillende typen mensen. Sommige leden zijn de
ouder van kinderen die net op school zijn gekomen
en van andere ouders zitten de kinderen in de
hoogste groepen. Van linksboven naar rechtsonder
staan op de foto: Gaby, Robin, Yeliz, Carina,
Jacqueline, Marieke, Andy, Peter en Enno. Van een
aantal leden zullen we komend jaar afscheid nemen
omdat hun kinderen in groep 8 zitten.
Als het u leuk lijkt om ook actief betrokken te zijn
bij de activiteiten voor de kinderen op school, neem
dan graag contact met ons
op: oudervereniging@klavertje-vier.nl.
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Bonnetjes actie Bruna & Stevens
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we massaal
bonnetjes gespaard van de Bruna en bij boekhandel
Stevens. Van het totaalbedrag van de ingezamelde
bonnetjes mogen wij voor 20% nieuwe leesboeken
uitzoeken voor onze schoolbibliotheek.
Klavertje vier mag boeken uitzoeken voor een mooi
bedrag van €314,12.
Hier zijn wij en de kinderen heel erg blij mee.
Hartelijk dank voor het meesparen!

Hoe? Zo! Mediawijs
Wil je met je kind in gesprek gaan over
bijvoorbeeld ruzie in een whatsapp groep, of
blootfoto’s op internet? Kijk
op Hoe?Zo!mediawijs voor informatie over leuk,
veilig en slim gebruik van (sociale) media. Leuke
website om samen met je kind naar te kijken!

De MediaDiamant

Week van de Mediawijsheid en
Makkelijk Lezen Plein
Van 5 tot 12 november is het de Week van
de Mediawijsheid. Met dit jaar als thema ‘Samen
Sociaal Online’. Een mooi moment om met je kind
te praten over media en mediagebruik. Wij hebben
een paar tips voor jullie op een rijtje gezet. Ook
geven we wat informatie over het Makkelijk Lezen
Plein in de Bibliotheek met aantrekkelijke boeken
voor kinderen die (nog) niet zo van lezen houden.

Veel opvoedvragen gaan over het mediagebruik van
kinderen. Je wil jouw kind goed begeleiden
maar je weet niet altijd hoe. De MediaDiamant is
een handige wegwijzer met tips voor ouders om
kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs te
laten opgroeien. De MediaDiamant is
een praktische manier om met je kind in gesprek te
gaan over mediagebruik, met tips per
leeftijdsgroep.
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Podcasts voor ouders
over mediaopvoeding
Media Ouders is een 5-delige
podcastserie over
mediaopvoeding. Je hoort hoe
podcastmaker Marije haar 18jarige zoon, die constant in een YouTubewerkelijkheid zit, niet kan bereiken. Een herkenbare
zoektocht op het gebied van opvoeding, kinderen
en mediagebruik (?) van de gezinnen
van BN'ers Özcan ‘Eus’ Akyol, Anna
van Den Breemer en van Jan en Daan Rotde Launay. Luister Media Ouders
op Spotify of iTunes.

gebruik van tekeningen om het verhaal te
ondersteunen. Er zijn ook luisterboeken,
informatieve dvd's en soms verfilmde leesboeken
te vinden. Het materiaal staat zo gepresenteerd dat
het makkelijker wordt om leuke boeken te vinden.
Een Makkelijk Lezen Plein maakt lezen leuk!
Kijk ook eens op de website Makkelijk Lezen
Plein voor lees- & oefentips. Veel lees- &
kijkplezier!

Kerstmusical van Parochie
Johannes de Doper
Een Kerstmusical in één dag in deze kerk? Jazeker.
Op 18 december a.s. kunnen kinderen meedoen
aan de Kisi kerstmusical “Hemel op Stelten”. In één
dag oefenen de kinderen de musical en aan het
eind van de dag voeren zij de musical op. Alle
kinderen die het leuk vinden kunnen meedoen. Het
wordt weer een prachtig evenement.
Aanmelden kan via: musical@hjoannesdedoper.nl
Wilt u even een kijkje nemen, kijk dan
op https://youtube.be/eOdmhh7100o.

Makkelijk Lezen Plein = Meer Lees
Plezier
In de bibliotheek staat het Makkelijk Lezen Plein.
Een plek waar boeken staan die aantrekkelijk zijn
voor kinderen die niet zo van lezen houden, of daar
moeite mee hebben. Boeken op een Makkelijk
Lezen Plein hebben een aantrekkelijke
omslag, zijn spannend of heel grappig en maken
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kunnen werken aan het ‘leren leren’. Denk hierbij
aan het leren plannen van je werk, het achterhalen
van de manieren waarop jij leert en leerstof het
beste onthoudt.

Kwaliteitsbezoek bezoek College
van Bestuur Meer primair
Community School: Creator Lab
In het Creator Lab is gestart met het geven van
expert-trainingen aan pedagogisch medewerkers
van Mirakels en leerkrachten van Meer primair
voor het werken met STEAM. STEAM staat voor
science, technology, engeneering, art en
mathematics. Dit is de basis waarop het Creator Lab
is ingericht. Voor Klavertje vier doen juf Bianca en
juf Lianne mee aan deze training. Op dinsdag en
donderdag krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8
les in het Creator Lab.

Op donderdag 28 oktober heeft het College van
Bestuur van Meer primair een dag meegelopen op
de Community School, zo zijn er rondleidingen
gegeven door leerlingen van De Brandaris en van
Klavertje vier. Deze rondleidingen gingen ook naar
de opvanggroepen van Mirakels. Ook is er
gesproken met de directeuren, de
zorgcoördinatoren en MT-leden. De dag werd
afgesloten met een teambijeenkomst. Aan dit
bezoek zat ook een ‘feestelijk’ tintje in de zin dat dit
het laatste schoolbezoek was van Margreet Vendel.
Margreet Vendel gaat namelijk eind november met
pensioen.

Plannen voor de andere twee
ruimtes bij het Community
Learning Center (CLC)

Op dit moment worden er plannen gemaakt voor
de inrichting van de andere ruimtes die tegenover
het Creator Lab liggen. Het is de bedoeling om hier
een ruimte te maken waar accent ligt op vitaliteit
(gezondheid, beweging, duurzaamheid). Samen met
de keuken wordt dit het Vitality Lab.
De laatste ruimte wordt het Learning Lab. Een
ruimte waar kinderen onder en na schooltijd
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