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De versoepelde regels met betrekking tot quarantaine
zijn nu bijna een week van kracht. We zien op dit
moment een behoorlijke toename van het aantal
besmettingen op school. Dit geldt voor zowel de
kinderen, als ook voor onze teamleden.
Ik ben enorm trots op de flexibiliteit van onze
teamleden, waardoor we regelmatig hebben kunnen
voorkomen dat er overgestapt moest worden op
thuisonderwijs. Echter verwachten we niet te kunnen
voorkomen dat enkele klassen ook de komende
periode toch tijdelijk op thuisonderwijs zullen moeten
overstappen.
We blijven proberen om het onderwijs zo veel mogelijk
fysiek op school plaats te laten vinden, maar
ontkomen er niet aan dat we af en toe een beroep op
u moeten doen. Natuurlijk beseffen we dat deze
periode ook een grote flexibiliteit van u vraagt.
Namens het team wil ik mijn grote waardering voor u
uitspreken.
Namens het team Klavertje vier
Yvonne Sneekes
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NIEUWE CORONA MAATREGELEN
We zijn ontzettend blij dat veel van onze leerlingen
weer op school zijn.
Gezien de nieuwe maatregelen en de nieuwe regels
hebben we op school wel te maken met steeds
meer besmettingen.
Op Klavertje vier hebben we met elkaar besproken
dat de leerkrachten u als ouder op de hoogte
houdt van de besmettingen in de klas. Gezien de
AVG mogen we geen namen noemen, echter wel
aantal.
Indien er meer dan zeven besmettingen zijn in een
klas, krijgt die klas het advies om 5 dagen lang een
zelftest te doen voordat de leerlingen naar school
komen. Dit om het door besmetten (zonder
klachten) tegen te gaan.
Houd de gezondheid van uw zoon/dochter in de
gaten. Test uw kind als het klachten krijgt die
passen bij corona zoals:
Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn
Hoesten
Benauwdheid of kortademigheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Let op, hoofdpijn, buikpijn, duizelig en
vermoeidheid zijn een veel voorkomende klacht
bij de Omikronvariant.

AGENDA
STUDIEDAG MEER PRIMAIR
- 9 FEBRUARI 2022 -

VERJAARDAGEN DAG
- 16 FEBRUARI 2022-

STUDIEDAG KLAVERTJE VIER
- 18 FEBRUARI 2022-

VOORJAARSVAKANTIE
- 19 T/M 27 FEBRUARI 2022-

RAPPORT 1
- 4 MAART 2022 -

RAPPORTGESPREKKEN 3-7
-DONDERDAG 10 MAART 2022- MAANDAG 14 MAART 2022-

INFORMATIEAVOND LENTE KRIEBELS
- 16 MAART 2022-

SCHOOLFOTOGRAAF
-21 EN 22 MAART 2022-

In de bijlage treft u de nieuwe beslisboom
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NATIONALE VOORLEESDAGEN

MAAR EERST VING IK EEN MONSTER
“Maar eerst ving ik een monster” is een ode
aan het voorlezen. Het laat prachtig zien hoe
ouder en kind samen met een verhaal kunnen
bezig zijn. Het uitstellen van het daadwerkelijke
naar bed gaan is voor veel ouders en kinderen
herkenbaar. Dat voorlezen leuk én spannend is
en de fantasie prikkelt, komt in dit verhaal
mooi naar voren. De paginagrote illustraties
zijn gedetailleerd met monsters in alle soorten
en maten, waardoor je blijft kijken en
ontdekken. Het is een boek waar het
samenspel tussen tekst en beeld heel
belangrijk is en waar het (voor)leesplezier
vanaf spat! En is het verhaal uit? Dan begint
het gewoon weer van voren af aan.

In het kader van de leesbevordering zijn
de Nationale Voorleesdagen. Deze hebben
plaats gevonden van woensdag 26 januari
t/m zaterdag 5 februari 2022. Tijdens
deze dagen hebben wij het lezen en
voorlezen extra onder de aandacht
gebracht.
“Maar eerst ving ik een monster”
geschreven door Tjibbe Veldkamp en
geïllustreerd door Kees de boer (Uitgeverij
Lemniscaat) is verkozen tot Prentenboek
van het Jaar 2022.
Dit prentenboek staat centraal tijdens De
Nationale Voorleesdagen. Onze
leesconsulent vanuit de Bibliotheek, Marijt,
heeft deze week dit boek voorlezen in de
groepen 1 t/m 4.

Wat kunt u als ouder doen?
Tijdens de Nationale Voorleesdagen vragen we
altijd (groot-)ouders om te komen voorlezen.
Door de huidige coronamaatregelen kan dat
nu helaas niet. Wel zouden we het leuk vinden
als er (groot-) ouders zijn die hun favoriete
(prenten)boek willen voorlezen en dit willen
filmen. Zo kunnen we deze leuke traditie toch
in ere houden en de leerlingen laten genieten
van verschillende verhalen. De filmpjes zullen
alleen getoond worden in de klas van uw
kind(eren). Vindt u het leuker om live voor te
lezen aan de klas van uw kind? Dan kunt u met
de leerkracht afspreken om dit via Teams te
doen!
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LEESBEVORDERING VOOR THUIS
Juist nu veel gezinnen meer met elkaar
thuis zijn, vanwege het coronavirus, is het
een goed moment om met elkaar te lezen.
Pak eens een voorleesboek en bespreek
met elkaar wat er nou precies in het
verhaal gebeurde. Dit is met name heel
goed om begrijpend lezen te trainen.
Spreekt u thuis met uw kind een andere
taal?
Het heeft het meeste effect als er wordt
voorgelezen in uw eigen taal.
Want het voorlezen en het praten over het
boek gaat veel beter in de taal die vloeiend
wordt gesproken. De thuistaal verbindt
ouders sterk met hun kind.
Dat zorgt voor samen meer ontspanning
en plezier dan dat er steeds naar woorden
moet worden gezocht. Want dat is het
allerbelangrijkst: samen van een boekje
genieten.
Als een kind het leuk vindt om voorgelezen
te worden en daardoor enthousiast wordt
om zelf te lezen, is het doel bereikt!

READING PROMOTION
We find it very important to read out loud to
children. And you can do the same at home.
Grab a reading book and discuss with each
other what exactly happened in the story.
This is particularly good for training reading
comprehension. Do you speak another
language at home with your child? Then it
has the most effect if you read aloud in your
mother tongue. Because it is known reading
aloud and talking about the book is much
better in the language that is spoken
fluently. The home language strongly
connects parents with their child. This
ensures more relaxation and fun together
than searching for words all the time. The
most important thing: enjoying a book
together. If a child likes to be read to and
therefore becomes enthusiastic to read for
himself, the goal has been achieved!
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LEESBEVORDERING BOVENBOUW
De afgelopen week is er in de onderbouw
veel aandacht aan de nationale
voorleesdagen besteed. Ook in de
bovenbouw blijft lezen erg belangrijk. Op
school wordt er dagelijks gelezen in de klas
uit boeken die de kinderen zelf uitkiezen in
de bibliotheek. Lezen is immers het leukste
als je in een leuk boek aan het lezen bent.
Alleen op school lezen is niet genoeg voor
de leesontwikkeling van een kind. Ook
wanneer kinderen zich het technisch lezen
hebben aangeleerd, is het erg belangrijk
om elke dag nog thuis te blijven lezen.
Samen lezen vinden kinderen vaak het
leukst. Ga naar de bibliotheek en zoek daar
leuke boeken uit om samen in te kunnen
lezen. Op school merken wij dat dit in deze
drukke tijden minder gebeurt, waardoor de
kinderen minder goed gaan lezen. Terwijl
lezen juist een hele belangrijke vaardigheid
is in de hogere groepen en op de
middelbare school.
Helpt u mee het lezen thuis weer op te
pakken? Het is voor de kinderen van groot
belang dat hun leesvaardigheid op niveau
blijft, zodat zij zich verder kunnen
ontwikkelen op school!

BIBLIOTHEEK
Helaas zijn er maar weinig fysieke activiteiten
mogelijk in de Bibliotheek op dit moment. Wel
komt er regelmatig een nieuwe video op ons
YouTube-kanaal.
Bibliotheek Haarlemmermeer presenteert een
nieuwe reeks video's met voorlezen, boekentips
en DIY's! Kijken jullie mee? Zoutsteenkunst
maken! Hoe doe je dat? Klik dan hier
In de Bibliotheek hebben we ook boeken met
knutselideeën. Kom ze lenen!
De Bibliotheek is gewoon geopend en kinderen
tot en met 17 jaar worden gratis lid.
Tot snel!

Luister in je eigen taal naar een prentenboek
dat voorgelezen wordt op Prentenboeken in
alle talen. Haal het boek in de bibliotheek en
bekijk samen de prenten, terwijl je wordt
voorgelezen in je eigen taal. Er zijn nu
prentenboeken te beluisteren in 48 talen!
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NIEUWE BOEKEN
Inmiddels is de schoolbibliotheek een
hele stapel leesboeken rijker! Deze
boeken heeft u als ouder bij boekhandel
Stevens en de Bruna met de bonnenactie
gespaard, tijdens de Kinderboekenweek.
Er zijn boeken gehaald voor alle
leeftijden en er is nagevraagd bij de
bibliotheekouders welke boeken de
kinderen graag lezen.
We wensen de kinderen veel leesplezier!

PROMOTIE FILM
Afgelopen donderdag 3 februari zijn er
op school filmopnamen gemaakt. In een
kort filmpje laten we straks op onze
website zien hoe het is om leerling te zijn
op Klavertje vier. De opname is bedoeld
voor ouders die op zoek zijn naar een
leuke en goede basisschool voor hun
kind. We verwachten dat we begin maart
de versie zullen ontvangen die we op
onze website zullen plaatsen. Uiteraard
laten we weten wanneer u ook het
filmpje kunt bekijken. Ook CBS de
Brandaris en KDV Mirakels werken mee
zodat de Communityschool als geheel
gepresenteerd kan worden.

IK WORD LEERKRACHT!
Heb jij het in je?Werken als zijinstromer
binnen het primair onderwijs in de
Haarlemmermeer. Een baan als meester of
juf, voor de klas. De taskforce lerarentekort
Haarlemmermeer biedt jou de kans om
vanaf september 2022 te gaan starten als
zijinstromer binnen een van de scholen van
de Haarlemmermeer. Ben je in het bezit van
een HBO- of WO diploma, heb je interesse
in een baan als zij-instromer in het primair
onderwijs in de Haarlemmermeer? Ben je
vanaf september 2022 beschikbaar voor
ongeveer drie-vier dagen in de week. Wil je
graag in twee jaar toewerken naar een
diploma dat je in staat stelt om voor de klas
te kunnen staan?
Meld je dan nu aan voor de online
voorlichtingsbijeenkomst welke plaats zal
vinden op dinsdag 15 februari 2022.
Aanvang 10.30 uur, verwacht einde rond
12.00 uur.
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EERSTE GEZAMENLIJK INSPRAAKOVERLEG
- MR KLAVERTJE VIER - BRANDARIS EN OUDERCOMMISSIE MIRAKELS .Woensdagavond 19 januari heeft er (onine) een eerste gezamenlijk overleg van de
inspraakorganen binnen de Community school plaatsgevonden. Een mooi moment waarbij de
verbinding van de twee scholen en de opvang gelegd werd.
We hebben onder andere gesproken over de doelen voor de Community school in zijn geheel.
Enkele doelen zijn:
- Het oprichten van een Community raad met leerlingen uit de groepen 6 en 7 en BSO. Deze
Community raad gaat bijvoorbeeld gevraagd worden om mee te denken met het plan om de
speelpleinen opnieuw in te richten en te vergroenen.
- Het oprichten van een Community-klankbordgroep voor ouders. Graag spar ik met ouders
binnen de Community over zaken die ons allemaal aangaan. Hierbij kan gedacht worden aan
verbeteringen in het gebouw, de herinrichting van de speelpleinen, de overgang van opvang
naar basisschool en vele andere zaken. Zodra dit verder is uitgewerkt én de coronaregels het
toelaten om weer fysiek bij elkaar te komen in het gebouw wordt u hier verder over
geïnformeerd.

NEEM EEN KIJKJE!

COMMUNITY LEARNING CENTRE
- VITALITY LAB .Graag willen we ons tweede lab gaan
inrichten en in gebruik gaan nemen. Dit
wordt het Vitality Lab. Twee ruimtes, de
keuken en een ruimte ervoor, waar
kinderen onder andere kunnen koken, leren
over gezond gedrag, bewegen, vitaliteit en
duurzaamheid.
De keuken is op dit moment nog zo goed
als leeg. Mocht u pannen - servies vervangen? Wilt u aan ons denken en dit
meegeven aan uw zoon of dochter?
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NEDERLANDSE LES VOOR MEERTALIGE OUDERS
.De organisatie TopTaal heeft ons benaderd met het aanbod om gratis Nederlandse les aan te
bieden voor meertalige ouders die graag beter/meer Nederlands willen leren spreken-lezenschrijven. Dit wordt gecombineerd met het uitwisselen van informatie over de school:
- Hoe werkt het Nederlandse onderwijssysteem in het algemeen en het onderwijs op Klavertje
vier in het bijzonder?
- Welke informatie kan je lezen in de schoolgids?
- Hoe werkt het volgen van de ontwikkeling van kinderen?
Verschillende ouders hebben van de zorgcoördinator Esmée al een uitnodiging hiervoor
ontvangen en de reacties zijn positief. Bij voldoende aanmeldingen vanuit Mirakels, Brandaris
en Klavertje vier kan er een groep starten binnen ons gebouw.
TopTaal kan dit aanbod doen omdat zij een subsidie hebben ontvangen voor het geven van de
lessen in de Haarlemmermeer.

NEEM EEN KIJKJE!

Mocht u interesse hebben? Laat het de leerkracht weten of mail de organisatie
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