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VOORWOORD
Beste ouder(s), verzorger(s),
Even leek de winter teruggekeerd. Maar gelukkig schijnt de
zon inmiddels weer regelmatig.
We verlangen naar licht, zon en lange buitenspeeldagen.
Licht, aandacht voor elkaar is tevens de gedachte bij onze
Paasviering op Klavertje vier. Vandaar dat ook onze
ouderraad actief gestart is met onze goede doelen actie
voor Oekraine. Afgelopen periode zijn er behoorlijk wat lege
flessen ingeleverd door onze leerlingen. Allen dank daarvoor!
Mooi om deze actie aan onze Paasgedachte te koppelen. Iets
doen voor elkaar en aandacht hebben voor een ander hoort
hierbij. Zo stonden we samen met de leerlingen van
Brandaris laatst op het voorplein om te zingen als steun voor
een ieder die getroffen is door de oorlog in Oekraine.
Na Pasen volgt al snel de meivakantie. Dan krijg je ineens in
de gaten hoe snel dit schooljaar voorbij vliegt. De groepen 8
zijn begonnen met het oefenen van de eindmusical. De rollen
zijn verdeeld en de tekst en liedjes worden geoefend. Er
worden voorbereidingen getroffen voor het schoolreisje en
het schoolkamp We hebben zin in deze activiteiten weer met
elkaar te kunnen uitvoeren.
Namens het team Klavertje vier
Yvonne Sneekes
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OPEN DAG COMMUNITYSCHOOL
6 APRIL
Op woensdag 6 april stelde de Communityschool
zijn deuren open voor nieuwe ouders. Tussen 9:00
uur en 11:30 uur hebben wij geïnteresseerden
verwelkomd om een kijkje te nemen op Klavertje
vier en de kinderopvang. Leerlingen van groep 8
hebben enthousiast een rol gespeeld als
ervaringsdeskundigen en de ouders rondgeleid
door het gebouw. Er waren veel ouders die ons
bezocht hebben en de eerste aanmeldingen zijn al
binnen.

Meeloopdagen en inloopdagen
Afgelopen periode is de inloop voor ouders onrustig
geweest. Door versoepelingen kon er wel ingelopen
worden en daarna niet meer. Dat is voor onze
leerlingen onrustig. We hebben besloten ons dit
schooljaar te houden aan de geldende afspraken
dat onze leerlingen alleen de school inlopen.
Leerkrachten ervaren dit al positief. Er is meer
aandacht voor de kinderen en het is overzichtelijker,
daardoor veiliger en de leerlingen zijn zelfstandiger.
Ook ouders ervaren deze rust. Dat is positief. Maar
toch willen we u wel regelmatig de kans geven de
school in te komen. Daarom gaan we weer over
naar de voor u bekende inloop en meeloopdagen.
Deze zijn terug te vinden op de jaarkalender en in
Parro. Bij meeloopdagen is het meelopen tot de
klasdeur. Bij inlooppdagen wordt er een korte
activiteit gedaan in de klas voor u als ouder samen
met uw kind.

AGENDA
PAASVIERING
14 APRIL 2022
- -

PASEN (VRIJ)
15 EN 18 APRIL 2022
- STUDIEDAG TEAM&COMMUNITYSCHOOL
19 APRIL 2022
- CENTRALE EINDTOETS GROEP 8
20-21 APRIL 2022
- KONINGSSPELEN
22 APRIL 2022
- MEIVAKANTIE
23 APRIL T/M 8 MEI 2022
- OUDERAVOND GROEP 8
9 MEI 2022
- SCHOOLKAMP GROEP 8
18-19-20 MEI 2022
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STIMULEER DE TAALONTWIKKELING
De taalontwikkeling van je kind is belangrijk, het
bepaalt voor een groot deel het schoolsucces
van je kind. Daarom wil je als ouder dit zo veel
mogelijk stimuleren. Hoe kan je dit doen?
Hier volgen wat tips:
· Praat veel tegen en mét je kind! Als je kind nog
jong is kan je bijvoorbeeld al je handelingen
verwoorden, bijvoorbeeld: “Ik ga nu de wortels
raspen”, “We doen deze groene broek aan, zo de
knoopjes dicht.” Hierdoor leert je kind nieuwe
woorden en hoort het zinnen. Als Nederlands niet
je moedertaal is, doe je dit in je eigen taal (‘de
taal van je hart’). Door samen te koken of een
taart te bakken kan je ook veel praten: over het
koken of bakken zelf, of over iets anders (denk
maar aan het programma Taarten van Abel).
Naast praten tégen je kind is het ook heel
belangrijk om te stimuleren dat je kind zélf praat.
Taal gebruiken, is de motor van de
taalontwikkeling!
· Maak van voorlezen een vast ritueel.
Bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Lees niet
alleen voor, maar praat ook samen over wat je
ziet op de tekeningen of waar het verhaal over
gaat. · Luister naar luisterboeken, samen of
alleen. Op de Online Bibliotheek kan je kind, als
het lid is van de bibliotheek, gratis luisterboeken
lenen. Download daarvoor de Online Bibliotheekapp. Het is ook fijn om tijdens het autorijden of
het koken naar een luisterboek te luisteren! ·
Laat je kind kijken naar voorleesfilmpjes en
digitale prentenboeken. Op de Voorleeshoek
staan voorleesfilmpjes en op Bereslim kun je
digitale prentenboeken vinden. Vooral digitale
prentenboeken zijn bewezen effectief in het
stimuleren van de taalontwikkeling, vooral door
het uitbreiden van de woordenschat. Deze sites
zijn gratis voor jeugdleden van de bibliotheek.

Onderneem dingen met je kind. Door naar
het strand te gaan, te winkelen, een
wandeling te maken etcetera, doet je kind
echte ervaringen op. Hierdoor koppelt je
kind woorden aan dingen uit de echte
wereld. Hierdoor wordt de wereld
betekenisvol voor je kind en wordt zijn of
haar wereld letterlijk groter. (figuurlijk
toch?)
· Speel met taal: door te zingen, gedichten
voor te lezen, verhalen te verzinnen,
woorden te verzinnen enzovoorts. Alles is
goed! / Maak het leuk! / Bedenk maar een
leuk spel!

SAMEN STAAN WE STERK

We zongen dit lied om iedereen te
steunen die zich ellendig voelt door wat
er in Oekraïne gebeurd. Rond de Pasen
hebben we een actie georganiseerd om
financieel iets te kunnen betekenen en
samen uit te dragen dat we voor elkaar
klaar staan. Inmiddels is bekend dat we
400 euro hebben verzameld aan lege
flessen. Allemaal bedankt!
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W4KANGOEROE
W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd
is – met bijna 6,5 miljoen deelnemers in
ruim 60 landen- de grootste reken- en
wiskundewedstijd ter wereld! In Nederland
doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee
op 2350 scholen. Iedereen maakt nagenoeg
dezelfde opgaven op hetzelfde moment.
Dat is werkelijk uniek!
De W4Kangoeroewedstrijd heeft als doel
kinderen te laten ervaren dat wiskunde en
rekenen heel leuk en uitdagend kan zijn,
voor ieder op zijn/haar eigen niveau.
Op donderdag 17 maart vond de wedstrijd
plaats voor alle leerlingen vanaf groep 3
van het basisonderwijs en alle leerlingen
van het voortgezet onderwijs.
Wij hebben als school meegedaan met 59
leerlingen uit de meergroep en de
verrijkingsgroep

LIEFDESKRANT UITGEREIKT DOOR
WETHOUDER OP KLAVERTJE VIER
In de week van de Lentekriebels kwam onze
wethouder mevrouw Steffenshap op bezoek
bij Klavertje vier. Zij heeft de Liefdeskrant
aangeboden aan onze leerlingen uit de
midden en bovenbouw. Deze krant is erop
gericht het onderwerp weerbaarheid,
seksualiteit en relaties op een leuke manier
onder de aandacht te brengen.

Namens het team van Klavertje vier wens ik
iedereen een vrolijk Pasen toe.
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KINDERMONITOR VANUIT GGD
KENNEMERLAND
Op 3 maart kreeg een grote groep ouders in
de regio Kennemerland een uitnodiging voor
de Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek
van GGD en JGZ Kennemerland naar de
gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 11jarige kinderen.
Ben jij een van de ouders die een
uitnodigingsbrief heeft ontvangen?
Log dan in met je persoonlijke code en vul de
online vragenlijst in. Invullen kan tot 15 Mei
2022
De vragen gaan over gezondheid, beweging,
voeding, pesten, opvoeding en meer.
Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te
krijgen van de kinderen in de regio, is het
belangrijk dat zoveel mogelijk ouders mee
doen.
Waarom meedoen?
Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties
kunnen met de resultaten van het onderzoek
beter bepalen of er andere activiteiten of
voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld meer
speelplekken in de buurt of extra
opvoedspreekuren.
Meer informatie nodig?
Kijk op
www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor

ZOMERSTUDIEBIEB IS WEER TERUG!
De zomer-Studiebieb is bedoeld voor
leerlingen van groep 6 en groep 7 (na de
zomer groep 7 en 8) om een opgelopen
achterstand in te halen. Ook tweetalige
leerlingen of leerlingen waar thuis geen
Nederlands wordt gesproken, kunnen vaak
extra ondersteuning goed gebruiken. Na de
zomer-Studiebieb zijn kinderen klaar voor
een goede start van het nieuwe schooljaar.
Leerlingen krijgen dagelijks in kleine
groepjes anderhalf uur les van professionele
docenten, waarbij rekening gehouden wordt
met bijzondere hulpvragen zoals dyslexie of
faalangst. De lessen worden op een speelse
en ontspannen manier gegeven, waarbij ook
buitenactiviteiten en leesplezier een rol
spelen.
De zomer-Studiebieb is van maandag 18 juli
tot en met vrijdag 29 juli 2022 in de
bibliotheek in Hoofddorp aan het
Raadhuisplein en in de bibliotheek in
Floriande.
Aanmelden? Stuur een mail met je
contactgegevens naar
tineke.van.der.voort@debibliotheekhaarlem
mermeer.nl. Je ontvangt vervolgens een
inschrijfformulier.
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AAN DE BAK BIJ MEER PRIMAIR
Meer Primair is een wervingscampagne
gestart om nieuwe medewerkers te werven. U
gaat Meer Primair de komende periode
wellicht tegenkomen in de krant, online of
langs de weg. Kent u iemand in uw netwerk
die graag bij Meer Primair zou willen werken?

VOOR INFORMATIE? KLIK HIER

LEESPROMOTIE
Op Klavertje vier besteden wij het hele jaar
aandacht aan boekpromotie. In elk leerjaar
vinden leuke activiteiten plaats rondom het lezen
van leuke boeken. Wij willen u meenemen wat wij
de afgelopen periode hebben gedaan of gaan
doen in de verschillende groepen:

LOGEERTASSEN
Elke vrijdag gaan er bij de kleuters logeertassen
mee. De kinderen mogen zelf één boek uitkiezen,
die dan meegaat in hun logeertas. Sommige
kinderen kiezen elke keer een ander boek, omdat
ze misschien geïnspireerd zijn geraakt door de
andere kinderen. Anderen vinden het weer fijn
om hetzelfde boek te kiezen.
Na een paar dagen komen de boeken weer terug
op school en worden de ze besproken. Wat
kunnen de leerlingen over het boek vertellen?
Welke tekening was het mooist? Waar ging het
over? Vond je het een leuk verhaal?
Daarna worden de boeken weer opnieuw
verdeeld.

De groepen 3 en 4 zijn tijdens de Nationale
Voorleesdagen gestart met de leestas. Deze
leestas is inmiddels al met heel wat
kinderen naar huis gegaan. We zijn in deze
groepen begonnen met de leestas om meer
aandacht te besteden aan leuke
leesboeken. Het is de bedoeling dat de
kinderen thuis voor gaan lezen aan Zoem
de bij (gr.3) of de spin (gr.4). In deze tas
zitten vlaggetjes, een schriftje en een
knuffel van Zoem de bij of de spin. Zoem en
de spin houden ervan om voorgelezen te
worden. Op verschillende plekken lezen is
het leukst. In het schriftje kan worden
geschreven waar is voorgelezen. De
kinderen kiezen hiervoor hun favoriete
leesboek uit. Het vertellen over het
favoriete boek in de klas doen we
doormiddel van een vlaggetje. De kinderen
vullen thuis het vlaggetje in. Hierop staan
wat vragen over het boek. Aan de hand van
het vlaggetje en het boek vertelt het kind in
de klas waarom hij/zij dit boek zo leuk
vindt. Ze laten het boek dan zien en mogen
hier een stukje uit voorlezen. Zo inspireren
de kinderen elkaar tot het lezen van andere
boeken!
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BIEB-CHALLENGE
De groepen 5 zijn de afgelopen weken bezig
geweest met de “bieb-challenge”. Een challenge
waarbij de groepen 5 uitgedaagd worden door
onze leesconsulent Marijt. Elke groep 5 heeft
aangegeven hoeveel challenges zij denken te
kunnen behalen voor 20 april. Er is een officieel
document getekend waarin aangegeven staat
hoeveel challenges er behaald dienen te worden
en wat de beloning is, of wat er als
tegenprestatie gedaan moet worden. De
leerlingen zijn allemaal zeer enthousiast met de
challenges begonnen. Niet alleen de leerlingen
moeten challenges doen, maar ook de meester
en juffen. Sommige challenges kunnen
individueel gedaan worden, andere in tweetallen
of met een klein groepje en er zijn ook
challenges die met de hele klas uitgevoerd
moeten worden. Zoals het er nu naar uit ziet,
gaan de groepen deze “bieb-challenge” zeker
winnen. Door aan deze challenges te werken
zorgen we ervoor dat de kinderen op
verschillende manieren met boeken werken en
kennis maken met een divers aanbod.

De boekendoos In de groepen 5 en 6
hebben de kinderen allemaal een
boekendoos gepresenteerd. Wat is een
boekendoos? Een boekendoos is een
(schoenen)doos die iets vertelt over een
boek. De boekendoos helpt de leerling bij
het presenteren van een boek en maakt
andere kinderen nieuwsgierig naar een
boek. De boekendoos wordt aan de
buitenkant versierd in het thema van het
gekozen boek. De leerling maakt er een
samenvatting bij, zorgt voor informatie
over de schrijver en verzamelt een aantal
voorwerpen die passen bij het boek. Het
gekozen boek is een favoriet boek van de
leerling. Dit mag het meest spannende
boek zijn ooit gelezen, of een boek
waarvan het verhaal erg aansprak.
Bij de presentatie van de boekendozen
werd er gekeken door de leerlingen en de
leerkracht naar verschillende punten. Het is
mooi om te zien en horen hoe de leerlingen
elkaar feedback geven. Waaraan zien we
terug dat deze presentaties een succes
waren?
Er worden andere boeken door de
leerlingen gekozen om te lezen. Ze kiezen
boeken uit genres die ze eerder niet zo snel
zouden lezen.
Er zijn thuis veel nieuwe boeken
aangeschaft, omdat ze het zo’n leuk boek
vonden tijdens de presentatie.
Er wordt veel meer over boeken gesproken
door de leerlingen.
Ze kunnen beter onder woorden brengen
wat ze aanspreekt in een boek en wat ze
minder leuk vinden.
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BEZOEK CHARLOTTE DEMATONS
Na de meivakantie zal kinderboekenillustratrice
Charlotte Dematons een bezoek brengen aan
de groepen 7. Zij is vooral bekend door de
boeken 'Nederland' en 'Alfabet'. Misschien heeft
u deze wel eens zien liggen in de Bruna.
Eigenlijk zou iedereen eens een kijkje moeten
nemen in deze prachtige boeken! Binnenkort
zullen de groepen 7 naar de bibliotheek gaan
om even wat leuke, nieuwe boeken te lenen
voor in de klas.
Het zoeken naar jouw favoriete boeken In de
groepen 8 wordt er veel tijd besteed aan het
ontwikkelen van een eigen leessmaak. Welke
boeken behoren tot de favoriete boeken van
kinderen? En we zoeken ook naar de reden
waarom kinderen deze boeken zo leuk vinden.
Op deze manier wordt het makkelijker dat
kinderen fijne boeken vinden om te lezen. Want
wat is er nu fijner om helemaal op te gaan in
een boek? Om dit te bereiken gaan we met de
kinderen naar de bibliotheek in Floriande, waar
ze uit veel boeken de keus hebben. Hier praten
we ook met de kinderen over boeken.
Daarnaast zijn er in 8C ook muurkranten en
lapbooks gemaakt. Een idee, waarbij de
kinderen enthousiast over hun favoriete boek
praten. Dit idee gaat zeker navolging krijgen in
de andere groepen.

8

COMMUNITYRAAD VAN KINDEREN IS GESTART
Op donderdag 10 maart en dinsdag 12 april hebben de eerste twee vergaderingen van de
Communityraad plaatsgevonden. 10 kinderen uit de groepen 6 en 7 van de Brandaris en
Klavertje vier vormen samen de Communityraad. Eén van de kinderen gaat ook naar de BSO
van Mirakels. Met deze samenstelling zijn alle drie de partners binnen de Communityschool
vertegenwoordigt.
Er is onder andere gesproken over de wensen voor de inrichting van de pleinen en de
naschoolse activiteiten. Ook is er voorzichtig een ideetje ontstaan om als Communityraad iets
te organiseren voor kinderen in de onderbouw.

NEEM EEN KIJKJE!

COMMUNITY LEARNING CENTRE
- CREATOR LAB Voor de lessen in het Creator Lab zijn we
op zoek naar kosteloos materiaal. Tijdens
de lessen creëren de leerlingen allerlei
prototypes, bouwwerken of andere
fantastische creaties. Om hun creativiteit te
stimuleren is het gebruik van kosteloos
materiaal fantastisch.
Heeft u materialen die wij kunnen
gebruiken? Geef ze mee aan uw
zoon/dochter, via de groepsleerkracht
komt het in het Creator Lab terecht.
Hopelijk zijn binnenkort al onze bakken
gevuld met kosteloos materiaal.
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COMMUNITY-AVOND
DINSDAG 19 APRIL
Dinsdagavond 19 april komen alle
teamleden van Mirakels, Brandaris en
Klavertje vier bij elkaar. We volgen
deze avond een workshop, gegeven
door teamleden. Ook presenteert
Gertine haar bevindingen van de
eerste 100 dagen als algemeen
directeur. Hierbij wordt onder andere
gesproken over het Communityjaarplan voor 2022.

CONGRES VOOR KINDEROPVANG EN
BASISONDERWIJS
Tijdens het eerste congres van de VNK, vereniging
netwerk kindcentra, hebben Susan Stoffer,
leidinggevende van Mirakels en Gertine Hazelaar,
algemeen directeur van de Communityschool een
deelsessie verzorgd over de peuter-kleutergroep en
het Community Learning Center met het Creator Lab.
Tijdens deze deelsessie hebben we verteld over het
samen op werken tussen opvang en onderwijs. De
peuter-kleutergroep is daar een mooi voorbeeld van.
Ook is verteld over het gezamenlijk gebruik van het
Creator Lab.

AFSCHEID VAN SUSAN STOFFER
Het presenteren op het congres valt voor Susan samen met een overstap naar een andere baan
binnen SKH. Susan is beleidsmedewerker geworden en neemt zodoende afscheid als leidinggevende van Mirakels. De ouders met kinderen bij Mirakels hebben hier al eerder bericht over
ontvangen. Susan bouwt haar werkzaamheden bij Mirakels af. De twee assistent-leidinggevende en
Gertine Hazelaar nemen Susan waar tot het moment dat er een nieuwe leidinggevende gevonden
is.
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VOORAANKONDIGING OUDERBIJEENKOMST
‘HERINRICHTING SCHOOLPLEINEN’
Donderdagavond 9 juni organiseert de werkgroep Schoolpleinen een
ouderbijeenkomst. Tijdens deze avond worden de uitgangspunten voor
het aanpassen van de schoolpleinen gedeeld en gaan we graag met u in
gesprek over wensen en ideeën die er bij u zijn om onze pleinen groener
en aantrekkelijker te maken.
Sinds het begin van dit schooljaar komt de werkgroep bij elkaar om tot
een pleinenplan te komen. Ook zijn er twee ouders die aangegeven
hebben mee te willen denken. Woensdagochtend 20 april, om 8:30 uur
staat er een overlegmoment gepland met hen. Heel graag willen we meer
ouders betrekken en daar hopen we met de bijeenkomst op 9 juni voor te
kunnen zorgen.

NEEM
EEN KIJKJE!
Inhoudelijke hebben we twee accenten: een plein dat uitdaagt tot
bewegen en een plein dat groen is en mogelijkheden biedt voor natuurlijk
spel. Gelukkig hebben we de luxe dat we meerdere pleinen hebben
waardoor we de twee accenten ook over de verschillende pleinen kunnen
verdelen.
Op dit moment hebben we afspraken gemaakt met verschillende
professionele partijen om de stap richting een ontwerp voor de
verschillende pleinen te komen.
We kijken er naar uit om op donderdag 9 juni ook met u van gedachten te
wisselen. Een uitnodiging hiervoor volgt.
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