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Voorwoord 
Fijn u (weer) te ontmoeten ! Het team heeft genoten 

van alle persoonlijke ontmoetingen met u, 

ouders/verzorgers van onze leerlingen, tijdens de 

kennismakingsgesprekken. De eerste stap is gezet. Wij 

zouden u graag weer vaker willen begroeten in de 

school maar wachten onze richtlijnen inzake Corona 

zorgvuldig af. Helaas is vanwege een positieve 

besmetting al een groep in de tweede schoolweek in 

quarantaine terecht gekomen. Dus zijn we voorzichtig 

in het zetten van grotere stappen. Niet al ons 

personeel is volledig gevaccineerd. Ook als we 

mogelijk in september van Coronamaatregelen af zijn, 

zullen we niet de schooldeuren zo maar wagenwijd 

openzetten. Op bestuursniveau en schoolniveau zullen 

we stap voor stap keuzes maken. We willen graag ons 

onderwijs aan de leerlingen voorop blijven zetten. 
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Studiedagen 2021-2022  
De studiedagen voor het schoolteam zijn voor de 
zomervakantie in de laatste nieuwsbrief met u 
gedeeld. Vanwege een wijziging toch nog even een 
bericht. In die laatste nieuwsbrief ontbrak nog onze 
studiedag 24 december 2021. Door alle drukte aan 
het einde van het schooljaar is hier in de 
communicatie naar ouders geen aandacht voor 
geweest. Wilt u deze in uw agenda zetten? Bedankt 
voor uw medewerking. 
 

 

Studiedag 16 september 2021  
Ons leerteam Taal is samen met professionals van 
Onderwijsadvies al begonnen aan de voorbereiding 
op onze eerste studiedag. Onze schoolpopulatie 
zien we door de jaren langzaam veranderen. We 
zien steeds meer leerlingen met een internationale 
achtergrond als leerling starten op Klavertje Vier. 
Op onze studiedag gaan we inhoudelijke kennis 
opdoen over meertalige taalverwerving en het 
optimaliseren van ons taal-leerproces. 
‘Meertalingheid is geen struikelblok maar juist een 
bron voor het leren en een onmisbaar startpunt 
voor het snel leren van Nederlands als schooltaal”. 

 
Start Tulpengroep op Klavertje 
Vier 

Op dinsdag 7 september is de Tulpengroep van 
start gegaan. In ons jaarplan hebben wij beschreven 
dat wij een passend NT2 aanbod hebben voor 
kinderen van internationals, die langer in de 
Haarlemmermeer blijven. Dit aanbod is dit 
schooljaar uitgebreid met de inzet van onze 
Tulpengroep, waarin we jonge kinderen (kleuters) 
een rijk taalaanbod bieden. 

 

 

Traktatiebeleid  
In de bijlage vindt u ons traktatiebeleid.   
 

Voorstellen: Esther Brinkhuis: 
zorgcoördinator groep 1 t/m 4 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Mijn naam is Esther Brinkhuis. Dit schooljaar ben ik 
gestart als interim zorgcoördinator van de groepen 
1 t/m 4 op Klavertje-vier.   
Sinds een kleine 20 jaar heb ik in soortgelijke 
functies op verschillende scholen gewerkt. 
In mijn vrije tijd woon ik samen met mijn man 
Marcel en hond Bella in Amsterdam. Onze kinderen 
zijn volwassen en uitgevlogen. Ik houd o.a. van 
lezen, wandelen en klussen in mijn (moes)tuin.  
Het is de bedoeling dat ik tot de kerstvakantie op 
maandag en woensdag aanwezig ben op Klavertje-
Vier.  In principe gaan contacten via de leerkracht 
van uw kind maar mocht u vragen hebben kunt u 
mij op die dagen op school bereiken.  

 
Met vriendelijke groeten, 

Esther Brinkhuis 
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Community School: Pleinveeg-
actie 
Komt u maandagochtend na 8:30 helpen om de 
pleinen schoon te vegen?  
 
Wij willen graag dat onze 
kinderen op een veilig en 
schoon plein spelen. Hier 
hoort bij dat zwerfafval 
opgeruimd moet 
worden. Met een kop 
koffie of thee en een 
informeel gesprek 
nodigen wij ouders die 
daartoe in de 
gelegenheid zijn uit om ons hierbij te helpen. Op 
maandagochtend, als de kinderen van beide 
scholen en de peuteropvang binnen zijn, vegen de 
aanwezige leidinggevenden van de Community 
School (de directeuren van Klavertje Vier en 
Brandaris, de locatiemanager van Mirakels en de 
algemeen directeur van de Community School) de 
verschillende pleinen. Komt u ons helpen? 
Wanneer: Elke maandagochtend 
Tijd: Tussen 8:30 en 9:00 uur 
 

 
 

Community School: Opening 
Creator Lab van het Community 
Learning Center 
Op woensdag 15 september wordt op feestelijke 
wijze de eerste ruimte van het Community Learning 
Center geopend. In deze ruimte, het Creator Lab, 
gaan kinderen van beide scholen en de 
kinderopvang onderzoekend en ontdekkend leren.  
In het Creator Lab werken kinderen samen om 
oplossingen te bedenken voor een probleem-
uitdaging (challenge). Dit probleem wordt vanuit 
verschillende ‘vakken’ bekeken en onderzocht. 
Naast het denken en uitvoeren (doen) is er ook 
aandacht voor het delen van oplossingen, 
uitkomsten van het verrichte onderzoek. Deze drie 
stappen: Denken – Doen en Delen zijn 
basiselementen tijdens het werken. 
 
De opening vindt plaats onder schooltijd. De 
kinderen van de bovenbouwgroepen zijn hierbij 
aanwezig. Ook de wethouder onderwijs, Marjolein 
Steffens-van de Water, is uitgenodigd. 
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Sjors Sportief/Creatief komt naar 
de scholen!  

Vanaf maandag 6 september komen de kleurrijke 
Sjorsboekjes naar jullie toe In Haarlemmermeer 
kunnen kinderen waanzinnig veel sportieve en 
creatieve dingen doen! Dankzij Sjors kunnen ze 
daar heel makkelijk kennis mee maken. In dit 
boekje vinden ze namelijk alle activiteiten op een 
rij. Het boekje wordt meegegeven aan onze 
leerlingen zodra ze zijn uitgedeeld door 
Sportservice Haarlemmermeer. Op 20 september 
2021 starten de inschrijvingen op 
www.noordhollandactief.nl. Alvast een kijkje 
nemen? Kijk dan op www.sjorssportief.nl 

 

GGDFlits  

Zelfvertrouwen 

 Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in 
zichzelf en in wat het kan. Wat verwacht je van je 
kind? Een kind met een positief zelfbeeld en 
zelfvertrouwen probeert dingen uit, ook als het 
gaat om lastige dingen zoals bijvoorbeeld een 
koprol maken. Als zoiets lukt, versterkt dat het 
zelfvertrouwen. Kinderen vinden het fijn als je iets 

van hen verwacht. Ze willen graag dat jij ziet 
hoeveel ze al kunnen. Maar verwacht geen dingen 
die kinderen niet kunnen waarmaken. Dat breekt 
zelfvertrouwen af. Ze krijgen dan het gevoel dat ze 
niet goed genoeg zijn. Verwacht aan de andere kant 
ook niet te weinig. Laat zien dat jij veel vertrouwen 
hebt in je kind, dat helpt het zelfvertrouwen 
opbouwen. 10 tips! Heeft je kind weinig 
zelfvertrouwen? Lees hier 10 tips om het 
zelfvertrouwen op te bouwen. Verwacht geen 
wonderen in het begin, want zelfvertrouwen 
opbouwen gaat langzaam, maar het is zeker de 
moeite waard. Filmpje: (2) Hoe maak je je kind 
weerbaar? - YouTube Maak je je zorgen over het 
zelfvertrouwen van je kind? Het is altijd mogelijk 
een afspraak te maken met de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. Zij 
kunnen meedenken, onderzoeken, adviseren en zo 
nodig verwijzen. Een afspraak maken kan op 
werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 via 
023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl 

Gratis CJG-webinar 
‘Meebouwen aan zelfvertrouwen van 
kinderen’ 
 
Opvoedinspiratie en tips van kinderpsycholoog 
Tischa Neve 

 

In de eerste jaren van het leven van kinderen 

wordt een belangrijke basis gelegd voor hun 

zelfbeeld en zelfvertrouwen. Juist in deze jaren 

kun je kinderen veel meegeven om op te groeien 

tot zelfverzekerde personen, die weten dat zij er 

mogen zijn. 

Inhoud cursus: 

- Hoe help je je kind groeien? 

- Hoe werkt het met het ontwikkelen van 

zelfvertrouwen? 

http://www.sjorssportief.nl/
https://www.opvoeden.nl/zelfvertrouwen-502/
https://www.opvoeden.nl/zelfvertrouwen-502/
https://youtu.be/OoWOq3KIqiI
https://youtu.be/OoWOq3KIqiI
mailto:frontofficejgz@vrk.nl
https://teamsportservice.us13.list-manage.com/track/click?u=aebbe968ffe6ce4cd3910e7bd&id=131c617ef3&e=928ed15df1
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- Wat speelt hierbij mee en vooral, wat kun je 

als ouders doen? 

 

 

 
 
 
 
Dinsdag 5 oktober 2021, van 20.00 tot 21.00 uur (of 
bekijk de replay)*  
Voor ouders met kinderen van 1-12 jaar 
Kosten: geen  
Presentatie: Tischa Neve, kinderpsycholoog en 
opvoedkundige  
Benodigdheden: laptop, tablet of smartphone 
 

➔ Meld je gratis aan voor dit webinar: 
www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws  
* Mocht het tijdstip van het webinar niet uitkomen, 
geen probleem! Als je je aanmeldt, ontvang je een 
linkje waarmee je het webinar nog een maand lang 
kunt terugkijken.  
 
Heb je een vraag over opgroeien en opvoeden? 
Neem contact op met het CJG Haarlemmermeer via 
telefoon 023 55 41 588 of het online 
contactformulier op 
www.cjghaarlemmermeer.nl/contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


