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Afgelopen studiedag heeft het team, naast het
evalueren en opstellen van het nieuwe jaarplan, kennis
gemaakt met Erik Vis. Erik start op 1 augustus als
nieuwe directeur van Klavertje vier. Door de hele
studiedag mee te lopen met zijn nieuwe team is de
overdracht naar een nieuw schooljaar met een nieuwe
directeur begonnen.
Samen met het team, de zorgcoordinatoren en de
teamleiders zijn we alle ontwikkelingen op Klavertje vier
aan het borgen en vastleggen.
De laatste weken van schooljaar 21-22 zijn begonnen.
Binnenkort begroeten we u met uw kind(eren) weer
tijdens de afrondende rapportgesprekken op school. In
Parro houden we u op de hoogte van alle activiteiten
die deze weken allemaal nog plaatsvinden.
Veel leesplezier in deze nieuwsbrief!

- 6 TM 8 -

Namens het team Klavertje vier
Yvonne Sneekes
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KLAVERTJE VIER SCHOOLLIED
Met een aantal groepen gaan we in de laatste
periode van het schooljaar starten met het
schrijven van een eigen school(pop)lied. Onder
begeleiding van Marco Emmering van Tune4u
worden door diverse muziek workshops de
kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan
met het schrijven van een lied. Uiteindelijk zorgt
deze muzikale ontdekkingsreis voor een lied
teksten en muziek geschreven en ingezongen
door onze leerlingen.
Uiteraard willen wij u graag de productie laten
horen en nodigen u alvast uit om op de laatste
schooldag, donderdag 14 juli, te komen luisteren.
De verwachting is dat we rond 13:45 uur voor u
klaar staan op het voorplein.
Zet u het in uw agenda?

AGENDA
FORMATIE SCHOOLJAAR '22-'23
27 JUNI
-RAPPORTGESPREKKEN 30 JUNI EN 5 JULI
-MUSICAL GROEP 8B
8 JULI
-MUSICAL GROEP 8 C
11 JULI
-MUSICAL GROEP 8A
12 JULI
-MUSICAL GROEP 8D
13 JULI
-AFSCHEID GROEP 8
13 JULI
-LAATSTE SCHOOLDAG
14 JULI
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STAP JE FIT

AVOND-VIER-DAAGSE

Onze groepen 5 en 6 hebben de afgelopen
periode meegedaan aan het project 'Stap je
fit".

Van 14 t/m 17 juni werd voor de 5de keer
de avondvierdaagse Floriande
georganiseerd. Uiteraard deed Klavertje
vier mee. Maar liefst 280 kinderen liepen de
gehele avondvierdaagse en 30 kinderen
liepen gezellig 1 dag mee. 25 kinderen
liepen de 10KM en de anderen liepen de
5KM. Het weer was prachtig al was het
soms wel aan de warme kant.

Met een stappenteller om hun pols hebben
onze leerlingen en leerkrachten een week
lang hun stappen bijgehouden. Uiteindelijk
hebben de zes groepen bij elkaar rond de 6
miljoen stappen gezet! Wij zijn enorm trots op
dit resultaat. Als beloning voor deze prestatie
heeft de school twee prijzen gewonnen. Alle
leerlingen mogen hun stappenteller houden.
En wij mogen voor een dag vier smoothiefietsen gaan gebruiken.
Wanneer we dat precies gaan inzetten gaan
we overleggen. Maar zoals u zult begrijpen
natuurlijk zijn we er erg enthousiast over!

Onderweg stonden juffen iedereen op te
wachten met iets lekkers en een drankje.
Waar we aan het begin nog een gezellig
praatje konden houden moesten we
uiteindelijk flink doorwerken toen de grote
meute langskwam. Het was leuk om alle
blije en verhitte gezichten te zien.
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LAATSTE SCHOOLWEEK
De laatste weken van dit schooljaar zijn alweer aangebroken. De weken waar nog leuke en
spannende dingen op de planning staan. Hier onder een overzicht.
Maandag 27 juni horen de kinderen bij welke juf of meester ze komen, u ontvangt dit via de
mail.
Woensdag 29 juni rapport 2 mee met de kinderen van groep 3 t/m 8
Woensdag 29 juni groep 1-2e naar Jeugdland
Donderdag 30 juni en dinsdag 5 juli: oudergesprekken
Donderdag 30 juni groep 5B naar museum van oudheden
Vrijdag 1 juli groep 5C naar museum van oudheden
Maandag 4 juli groep 5A naar museum van oudheden
Maandag 4 juli groepen 6 naar het historisch museum
Dinsdag 5 juli twee groepen 3 naar het Historisch museum
Woensdag 6 juli: doorschuifmiddag, de kinderen die naar groep 3 t/m 8 gaan, gaan alvast
naar hun nieuwe klas. Om o.a kennis te maken met de nieuwe leerkracht (of één van de
leerkrachten) en alvast te proeven wat het nieuwe schooljaar gaat brengen.
Woensdag 6 juli: schoonmaakmiddag bij groep 3, via Parro kunt u zich opgeven. Vele handen
maken licht werk, uw hulp is hard nodig!
Donderdag 7 juli 1 groep 3 naar het historisch museum
Vrijdag 8 juli: musical van groep 8B
Maandag 11 juli: musical van groep 8C
Dinsdag 12 juli: musical van groep 8A
Woensdag 13 juli: musical van groep 8D
Woensdag 13 juli: laatste schooldag voor de groepen 8; 12.30 uur uitzwaaimoment
Woensdag 13 juli: rapport mee met de kinderen van groep 2 die naar groep 3 gaan
Woensdag 13 juli: schoonmaakmiddag groep 1-2, via Parro kunt u zich opgeven. Vele handen
maken licht werk, uw hulp is hard nodig!
Donderdag 14 juli: voorstelling van het Muizenhuis voor groep 1-2
Donderdag 14 juli: laatste schooldag voor de groepen 1 t/m 7
Op de laatste schooldag tellen we gezamenlijk met elkaar af, hierbij zullen wij ook ons schoollied
laten horen waar de kinderen nu hard mee aan het werk zijn! We kijken er naar uit, om dit aan u te
laten horen.
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INTEGRAAL JAARPLAN '22-'23
Ieder schooljaar schrijven we een een integraal jaarplan. Hierin staat de speerpunten
beschreven waar we komend schooljaar ons weer verder mee gaan ontwikkelen en gekoppeld
aan de NPO gelden. Dit kan op het gebied van een kernvak zijn, of juist op het gebied van
welbevinden en betrokkenheid. Tevens staat er in dit plan beschreven waar we mee aan de
slag gaan tijdens onze studiedagen en waar enkele leerkrachten voor opgeleid worden
bijvoorbeeld als Talentbegeleider, kwaliteitscoördinator en 2 collega's als NT2 specialist.
Hieronder ziet u een uitwerking van de belangrijkste speerpunten die invloed hebben op de
dagelijkse gang van zaken.

Begrijpend lezen integreren
in de projecten met rijike
teksten

Aanvullen van de bibliotheek
boeken, doorzetten van
leespromotie, oriëntatie op
nieuwe taalmethode

Doorzetten inzet van
programma BOUW en
LOGO3000

Implementatie van nieuwe
rekenmethode voor groep
3-7 WIG 5

3 STUDIEDAGEN
implementatie
nieuwe rekenmethode en
geven van een effectieve
rekeninstructie

Aanvullen van de
drempelspellen voor
automatiseringen van
rekenvaardigheden

Vastleggen en verrijken van
de gemaakte afspraken rond
de leerlijn burgerschap,
vernieuwen van de methode
voor identiteit.

SOCIALE VAARDIGHEDEN
Vreedzame school en
vreedzame kriebels een vast
plek geven in het dagritme

Sociale
vaardigheidstrainingen
groep-8 verzorgt door KIKID

Doorgaande lijn bewegend
leren en de aanpassingen
op het schoolplein

Aanbod voor kinderen met
een
ontwikkelingsvoorsprong ,
differentiatie in de weektaak
voor alle leerlingen

Versterken van ons aanbod
van vakdocenten voor
techniek, cultuur, beeldend,
muziek en Engels.
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NIEUWE REKENMETHODE
Het afgelopen schooljaar is de werkgroep Rekenen druk bezig geweest met het uitzoeken
van een nieuwe rekenmethode. Na een eerste selectie, onder andere op basis van onze
visie op rekenonderwijs, zijn er twee methodes overgebleven die we hebben uitgeprobeerd
in de praktijk. Na een uitgebreide evaluatie hebben we een keuze gemaakt. Volgend
schooljaar zullen de groepen 3 t/m 7 starten in de Wereld in Getallen 5. Groep 8 zal
schooljaar 2023-2024 ook de overstap maken. Wereld in Getallen 5 is de opvolger van de
huidige methode, maar is helemaal in een nieuw jasje gestoken. Er is meer aandacht voor
de opbouw waarin we nieuwe onderwerpen aanbieden, minder onderwerpen door elkaar
en meer aandacht voor het automatiseren (het snel kunnen uitrekenen) van de sommen.
Volgend jaar zullen we onder begeleiding van een onderwijsadviseur rekenen-wiskunde de
nieuwe methode implementeren. We hopen hierdoor het maximale uit de methode en
daarmee de kinderen te halen!

GEZAMENLIJK OVERLEG MR'EN - OC'S
Afgelopen maandag vond de tweede gezamenlijke vergadering van de beide
Medezeggenschapsraden (Brandaris en Klavertje vier) en de Oudercommissies van Mirakels plaats.
De volgende punten zijn besproken:
-Tussenevaluatie Jaarplan Community school 2022
-Veiligheidsbeleid – onderdeel ontruimingsoefeningen
-Jaarplanning 22-23 voor de MR’n en OC’s
Ook is er gesproken over verschillende vormen waarin gezamenlijke punten besproken kunnen
worden, een Communitie-medezeggenschapsraad zoals dat binnen de vorming van Integrale
kindcentra (IKC) ook een plek kan krijgen.
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OUDERBIJEENKOMST SCHOOLPLEINEN
Donderdagavond 9 juni is een groep van 8 ouders actief en betrokken met ons mee gaan
denken over het project rond de pleinen. Heel concreet hebben enkele ouders aangegeven
om mee te helpen met het maken van de zand-waterkeukens die op de binnenpleinen
gebruikt kunnen gaan worden.
Naast een centraal gesprek hebben ouders input gegeven voor de verschillende pleinen:
Voorplein

Binnenpleinen

Gewipte tegels gebruiken
voor muurtje met
beplanting, tussen de tegels

Speeltoestellen met
energieopwekking

Groot krijtbord

Moestuin – insectenhotel –
fruitbomen – bloementuin

Groen looppad
Rotsen, struiken en hegjes
voor verstoppertje
Minimaal 1 boon voor
natuurlijke schaduw
Fonteintje

Tunneltje van bv wilgentakken
Boomstronken van verschillende
hoogtes
Touwen tussen bomen om
overheen te lopen / klimpad
tussen bomen
Boomstam + ijzer voor muziek
Waterpomp met loop/bakken
Groen dak op de schuur

Achterplein

Speeltoestellen met energieopwekking
Gekleurde vlakken/lijnen voor
twister en allerlei andere
spellen
Tetherball / Green Maze /
schommels / stormbaan /
knikkertegels
Stuk met bomen/struiken voor
klimmen en huttenbouwen
Gras-looppad
Amfitheater, buitenlokaal
Als er een fietsenstalling komt
met een dak-- maak er een
groen dak van

Ook de volgende ideeën zijn gegeven:
- Planten die mensen uit hun tuin halen, doneren aan de school (hierbij goed weten welke
planten voor een opvang-schoolomgeving veilig zijn)
- Als klascadeau van ouders vragen of men een boom wilt doneren
Kortom: Veel ideeën die meegenomen kunnen worden in het maken van een ontwerp.
Hiervoor heeft de werkgroep contact gehad met drie externe partijen die hier kennis en
ervaring in hebben. We gaan een partij kiezen die ons hierin gaat ondersteunen en een
voorlopig ontwerp gaat maken. Na de zomervakantie wordt dit vervolgd.
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COMMUNITY LEARNING CENTER - CLC
Het Community Learning Center (CLC) uit drie verschillende
ruimtes (Lab genoemd). Bij de start van dit schooljaar is op
het voorplein het Creator Lab geopend. Verschillende
schoolklassen en de BSO maken inmiddels gebruik van het
Creator Lab. Ook zit de naschoolse activiteit 'Met Kunst aan
het lezen' in het Creator Lab.
In het Creator Lab wordt met behulp van techniek/ICT en
Robotica geleerd door zelf iets te ontwerpen danwel een
oplossing te bedenken voor een gegeven probleem.

Ook het Vitality Lab is inmiddels ingericht. Dit Lab bestaat
uit de keuken en een ruimte naast de keuken. In het Vitality
Lab kunnen groepen koken, leren over gezond gedrag vitaliteit en duurzaamheid.
Het Vitality Lab wordt na de start van volgend schooljaar
geopend door alle kinderen van onderwijs en BSO een
kookworkshop aan te bieden. Dit kunnen we organiseren met
behulp van de subsidie Jong Leren Eten van de Gezonde
School.

Als derde ruimte is de afgelopen twee weken het Learning
Lab ingericht. In deze ruimte kunnen onder schooltijd kleine
groepjes kinderen les krijgen over 'Leren leren'. Na schooltijd
kan hier een BSO-groep gestart gaan worden waarbij er ook
begeleiding is bij het maken van huiswerk en het leren
plannen van schooltaken en leren leren. Voor deze ruimte
zijn wij nog op zoek naar een pedagogisch medewerker onderwijsassistent die de BSO-groep kan gaan draaien.
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