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Voorwoord 
 
Beste ouders, verzorgers, 

 

Aan het weer kunnen we merken dat de herfst zijn intrede 

heeft gedaan. Laten we hopen dat de daarbij horende 

verkoudheid en grieperige klachten voorlopig wegblijven. 

Want langzaamaan keren er weer mogelijkheden terug die 

we graag volhouden. Zo kunnen we weer de schooldeur uit 

en met onze leerlingen op excursie gaan. In deze nieuwsbrief 

leest u wat onze groepen zoal doen.  

 

Verder kondigen wij in deze nieuwsbrief versoepelingen aan 

die in deze fase van de COVID pandemie weer mogen. Na de 

herfstvakantie zie we in kleine stappen de ouders weer meer 

in school.  

 

Binnenkort zullen we u in een speciale folder informeren 

over de inzet van de extra middelen die we het komende 

jaar vanuit de overheid krijgen voor het onderwijs na de 

Coronaperiode. 

 

Voor nu…alvast fijne herfst! 

Namens Team Klavertje Vier,  

Yvonne Sneekes 
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Dag van de Europese talen 
Op woensdag 22 september hebben de leerlingen 
de Europese dag van de talen gevierd. Op deze dag 
waren er verschillende activiteiten georganiseerd in 
de hele school. Alle activiteiten werden in het 
Engels gegeven en ook in alle groepen werd een 
deel van de dag vooral Engels gesproken. De 
groepen ½ kregen bezoek van een kapster, 
sportleraar en een kunstenaar. Zij kwamen, 
vanwege ons thema in de onderbouw, iets over hun 
beroep vertellen.  
De groepen ¾ gingen naar de grote keuken om 
heerlijke koekjes te bakken.  
 
 

 
Onze groepen 5/6 hebben een Engelse gymles met 
samenwerkingsopdracht gedaan. En tenslotte was 
er een heus taaldorp ingericht voor de leerlingen uit 
groepen 7 en 8. De leerlingen moesten daar 
winkelen en aan ouders (native speakers) in 
het Engels allerlei vragen stellen. De leerlingen en 
ouders deden dit met groot enthousiasme. Het was 
fijn om weer hulpouders in de school te zien.  
  
 

Kinderboekenweek 2021  
In onze special over het leesonderwijs van de 
leeswerkgroep op Klavertje Vier heeft u het al 
kunnen lezen, wij doen weer mee met de 
Kinderboekenweek. Van 6 oktober tot 17 oktober 
2021 is het de Kinderboekenweek. De 
Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerend 
evenement ter promotie van het Nederlandse 
kinderboek. Dit jaar staat de Kinderboekenweek in 
het thema van ‘Worden wat je wil!” Verhalen over 
beroepen zullen dus veelal te horen zijn. Veel lezen 
is erg belangrijk voor de 
(woordenschat)ontwikkeling van een kind. Op 
Klavertje vier besteden wij veel aandacht aan 
leesbevordering en tijdens de Kinderboekenweek 
doen wij dit nog meer  
  
Bruna en boekhandel Stevens organiseren ook dit 
jaar weer spaaracties voor de schoolbibliotheek. 
Wanneer u, tijdens de Kinderboekenweek, een 
kinderboek bij Bruna koopt en het bonnetje op 
school inlevert, mogen wij voor 20% van het totale 
kassabon bedrag, nieuwe leesboeken uitzoeken bij 
een Bruna-winkel. Als u een boek bij boekhandel 
Stevens koopt, spaart u ook mee voor onze 
schoolbibliotheek. Wanneer u in de winkel uw 
bonnetje inlevert, dan houdt de boekhandel 20% 
van het aankoopbedrag apart, waar wij boeken 
voor mogen uitkiezen.   
Spaart u met ons mee voor onze bieb?  
 

 

 

 



 

 
   

 Oktober 
2021 

Sinterklaasbezoek 2021 
 
Ook dit schooljaar zal 
Sinterklaas onze leerlingen op 
Klavertje Vier een bezoek 
brengen. Echter heeft de 
goede Sint wat problemen 
met zijn agenda gehad en liet 

ons weten dat zijn bezoek aan onze school op 
vrijdag 3 december niet mogelijk is en daarom 
verplaatst wordt naar donderdag 2 
december 2021. Wilt u deze datum overnemen in 
uw agenda? Alvast bedankt.  

 

 
Bezoek Heemtuin de Heimanshof 
Afgelopen week hebben onze leerlingen uit groep 6 
een bezoek gebracht aan de Heemtuin 
de Heimanshof  in het thema ‘Ontdek de 
herfst’. Tijdens deze herfstles ontdekten de 
leerlingen o.a. de zaden, paddenstoelen, bladeren, 
spinnen en kleine diertjes in de Heemtuin. Fijn dat 
we weer een excursie mochten doen en ouders 
opnieuw bereid zijn te helpen. Dank aan allen. 
 
In oktober zullen alle leerlingen van groep ½ in 
kleine groepjes het Kabouterpad gaan ontdekken in 
de Heemtuin. In de tuin staan verschillende 
kabouters. Iedere kabouter heeft een opdracht 
voor de leerlingen. Op deze manier maken ze op 
alle wijzen kennis met de herfst in de natuur.  

 

 
 

Herfstvakantie 2021 

Van zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober is 
er geen school i.v.m. de herfstvakantie. Het team 
van Klavertje Vier wenst u een hele fijne vakantie 
en we zien onze leerlingen weer uitgerust op 
maandag 25 oktober weer terug.  

 

Wegwerkzaamheden 
rondom Klavertje Vier 
Op maandag 11 oktober wordt er gestart 
met werkzaamheden aan de inritten op de Fanny 
Blankers-Koenlaan. De werkzaamheden starten 
maandag 11 oktober en de verwachting is dat deze 
uiterlijk vrijdag 5 november klaar zijn. De planning 
kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld 
af van het weer. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in fases. Dit betekent dat u 1 of 2 dagen 
een bepaalde inrit niet kunt gebruiken en om moet 
rijden. Er worden omleidingsborden langs de weg 
gezet. Het autoverkeer op de Fanny Blankers-
Koenlaan kan langs de werkzaamheden rijden. 
Voetgangers kunnen de stoepen gewoon 
gebruiken. Fietsers kunnen langs de 
werkzaamheden fietsen. Als het nodig is worden 
fietsers omgeleid via omleidingsborden. Meer 
informatie vindt u in de brief van de gemeente 
Haarlemmermeer en Boskalis die als bijlage is 
toegevoegd.  
  

Afscheid College van Bestuur 
stichting Meer Primair  
mevr. Margreet Vendel 
Op donderdag 28 oktober wordt 
de Communityschool In de Breedte, waarmee dus 
ook Klavertje-Vier bezocht door het college van 
bestuur van stichting Meer Primair. Voor mevr. 
Margreet Vendel haar laatste bezoek aan alle 
scholen van de stichting. Mevr. Vendel gaat per 26 
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november stoppen met haar werkzaamheden 
vanwege het bereiken van haar 
pensioengerechtigde leeftijd. Op deze dag zal zij 
haar afscheidssymposium organiseren 
voor speciale genodigden in de aula van Klavertje 
Vier/de Brandaris.  
 

Afscheid nemen bij de klassendeur 
Na de COVID periode hopen we nu dat er weer een 
tijd aanbreekt waarin we de strenge nodige 
maatregelen weer langzaam kunnen laten varen. 
Na de herfstvakantie bieden we daarom de 
mogelijkheid voor ouders van groep ½ op maandag 
en vrijdag mee te lopen tot aan de klassendeur. In 
de gang kunt u afscheid nemen van uw kind. 
Op dinsdag geldt deze mogelijkheid voor ouders 
van groep 3, op woensdag voor groep 4 en op 
donderdag voor de ouders van groep 5. Leerlingen 
van groep 6 t/m 8 komen gewoon nog steeds zelf 
via hun eigen ingang de school in. 
 

Protocol Omgang met Covid 19 
Vanwege de aanpassing van het protocol per 20 
september 2021 sturen wij u de actuele versie in 
deze nieuwsbrief als bijlage mee.  
 

 

Nieuws vanuit de 
Community 
School  
 
 

Plan schoolpleinen  
De drie organisaties Mirakels, Brandaris en 
Klavertje Vier hebben het plan om tot een 
aanpassing van de schoolpleinen te komen 
(opnieuw) opgepakt. We hebben de informatie die 
al eerder verzameld is boven tafel gehaald en gaan 
met de volgende uitgangspunten aan de slag:  
 

Uitgangspunten:   
1. Er moet voor elk kind iets te doen zijn.   
2. Ontspannen pauze voor ieder kind.   
3. Plein wordt gebruikt voor onderwijs → denk aan 
een buitenlokaal.   
4. Kinderen worden uitgenodigd/uitgedaagd om te 
bewegen.   
5. Het plein draagt bij de ontwikkeling van 
kinderen.   
6. Plek voor ontdekkend leren.   
7. Kinderen ontwerpen mee.   
8. Veel variatie in bewegen.   
9. Groen plein voor natuur – cyclus van de 
seizoenen – duurzaamheid.   
  
We zetten in de komende week een tijdspad uit 
waarin de volgende acties een plek krijgen:  

• Inspiratie ophalen bij andere scholen  
• Twee tot drie partijen benaderen voor het 
maken van ontwerpen  
• Budgetoverzicht krijgen  
• Wensen/input ophalen bij kinderen, 
teamleden en ouders  
• Bespreken van het ontwerp  
• Fondsen – subsidies aanschrijven  
• Realisatie van de plannen  

We zien het als mogelijkheid om het aanpassen van 
de pleinen in verschillende fasen op te delen. 
Mocht u mee willen denken, ideeën hebben om tot 
realisatie van de plannen te komen: Stuur een mail 
naar Gertine 
Hazelaar, directie@communityschool.nl. Ik neem 
dan contact met u op.  
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Pleinveeg-actie  
Komt u maandagochtend na 8:30 helpen om de 
pleinen schoon te vegen?   
Sinds enkele 
weken wordt er op 
maandagochtend 
na de start van de 
scholen en 
peuteropvang een 
pleinveegactie 
uitgevoerd. We 
vegen de 
verschillende 
pleinen, verwijderen restafval, bladeren en zand. 
Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat 
het plein relatief schoon blijft. Het is heel erg fijn 
dat er ouders aansluiten bij deze wekelijks 
terugkerende actie.  
  
Wanneer: Elke 
maandagochtend  
Tijd: Tussen 8:30 en 
9:00 uur  

 

 
 
 
 
 
 


