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VOORWOORD
Beste ouder(s), verzorger(s),

Met de aangekondigde versoepelingen inzake
Coronamaatregels na de voorjaarsvakantie dachten
we de Pre- Coronatijd terug te krijgen. Gewoon weer
zoals vanouds de focus op het lesgeven en meer.

Helaas laten ontwikkelingen in Europa ons niet
onbevangen onze taak weer oppakken. De oorlog in
Oekraine roept gevoelens van angst, onbegrip en
onmacht op. Door alle media om ons heen worden
onze leerlingen er ook jong mee geconfronteerd. 
Dus gaan we er als Vreedzame school mee aan de
slag. Het nieuws wordt gevolgd en uitgelegd. We gaan
in gesprek met elkaar en leven met onze (getroffen)
klasgenoten mee. 
Omdat veel van onze leerlingen een internationale
achtergrond hebben, hebben we te maken met
leerlingen waarvan hun familieleden in Oekraine en
Rusland verblijven. Een spannende tijd voor hen en hun
families. Wij leven mee....

Namens het team Klavertje vier
Yvonne Sneekes
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ZELFTESTEN VOOR GROEP 1 T/M 5
Sinds de versoepelingen in het onderwijs na de
voorjaarsvakantie hebben wij de mogelijkheid om
zelftesten aan te vragen voor leerlingen in groep 1
t/m 5. Het dringende advies om twee keer per
week preventief een test te doen geldt niet voor
deze jonge kinderen. Het gaat hier om specifieke
situaties, bijvoorbeeld een grote uitbraak op
school. Om die reden zullen wij aan alle leerlingen
van groep 1 t/m 5 zelftesten meegeven zodat u
deze kunt gebruiken wanneer dat nodig is.

Wanneer u vragen heeft over het afnemen van een
zelftest bij hun (jonge) kind, kunt u informatie
vinden op Corona zelftest afnemen bij kind |
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Hier vindt
u onder andere informatie over het afnemen van
de test en tips om het kind te helpen.

2

AGENDA

 

RAPPORTGESPREKKEN 3-7
-DONDERDAG 10 MAART 2022-

 - MAANDAG 14 MAART 2022-
 

OUDERAVOND LENTE KRIEBELS
- 22 MAART 2022-

 

 SCHOOLFOTOGRAAF
-21 EN 22 MAART 2022-

 

PAASVIERING

-14 APRIL 2022-

 

 GOEDE VRIJDAG LEERLINGEN VRIJ

-15 APRIL 2022-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/zelftest-afnemen-bij-kind


Op 3 maart heeft u een uitnodiging ontvangen voor een (online)ouderavond van de GGD. Mocht u
zich nog niet hebben aangemeld, dit is een herinnering.
Op 22 Maart 2022 organiseert het team Gezonde School van GGD Kennemerland, in samenwerking
met de experts van Centrum voor Seksuele Gezondheid & Jeugdgezondheidszorg, een online
ouderavond voor ouders of opvoeders met kinderen op het basisonderwijs. 
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Herinnering ouderavond 22 maart

TERUGBLIK STUDIEDAGEN
Op woensdag 9 februari en vrijdag 18 februari hebben de teamleden van Klavertje vier
zich gestort op onze studiedagen. De woensdag begon met de Productie Meer Primair.
waarin alle medewerkers van de stichting Meer Primair zich bogen over vier scenario's: -
Verhogen instroom personeel - Behoud huidige medewerkers - Verhogen werkdagen per
leraar - Verminderen vraag naar leraren. Deze productie wordt op stichtingsniveau
uitgewerkt. Het was een mooie start. Daarna is er op onze studiedag o.a. een presentatie
geweest over hoogbegaafdheid zodat de theorie en praktijk verbonden worden. Daarna
hebben we het Integraal jaarplan inhoudelijk besproken door presentaties vanuit onze
verschillende werkgroepen.

De studiedag op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie stond in teken van de
schoolrapporten en de Vreedzame kriebels.

Informatie voor ouders over de week van de Lentekriebels zie hierboven.
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STEUN AAN OEKRAÏNE 

Het is oorlog in Oekraïne en dit raakt ons.
Momenteel worden er veel mensen getroffen door
deze oorlog. Op school en onder onze ouders leeft
deze oorlog enorm. Er zijn vragen en zorgen en in
onze lessen is er ook aandacht voor. 
We zien dat er in Nederland vele mooie
hartverwarmende initiatieven ontstaan zoals we
ook de actie van GIRO 555 op TV en radio
afgelopen maandagavond niet konden missen.
Namens alle leerlingen en tealeden van Klavertje-
vier hebben wij een prachtig bedrag overgemaakt
naar Giro 555. 

BEWEGEND LEREN

Afgelopen woensdag heeft de werkgroep sport en
beweging van Klavertje Vier een workshop
bewegend leren gehad van Chantal Schuil 
Chantal werkt al meer dan 15 jaar bij Meerprimair
als vakleerkracht bewegingsonderwijs en
tegenwoordig ook als coördinator bewegend leren. 
Tijdens deze praktische workshop is er vooral
lekker veel bewogen, in combinatie met spelling,
kleuren en vormpjes.
Binnenkort volgt er een meer theoretische
workshop voor de werkgroep. 
Het was een inspirerende workshop die onze
leerkrachten weer nieuwe inzichten heeft gegeven.
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KLAVERSHOWS 2021-2022
GEANNULEERD:

Helaas hebben we in onze aula onvoldoende
ruimte om de komende periode alle groepen nog
hun Klavershow te laten opvoeren. Omdat we
vanaf 15 maart in kleine stappen de Coronaregels
kunnen loslaten op school en de aula snel gaan
gebruiken voor het oefenen van de eindmusical
voor alle groepen 8 van beide scholen binnen onze
Community school hebben we geen ruimte meer
over. We hebben daarom de keuze gemaakt alle
Klavershows te annuleren.

RAPPORTGESPREKKEN WEER OP
SCHOOL

.Wat zijn we verheugd u weer te mogen ontvangen
op school voor gesprekken met u (en uw kind) over
het schoolrapport. Alle ouders massaal op school
welkom heten, doen we nu nog even niet. We zijn
immers nog niet van het virus af. 
Maar we maken stappen. We bereiden ons voor op
de komst van de schoolfotograaf, onze
Paasviering, Koningsspelen, het
schoolvoetbaltoernooi, de schoolreis, het
schoolkamp voor groep 8. Afscheid van groep 8.
Genoeg om naar uit te kijken! 
Hoe alle activiteiten er allemaal uit gaan zien
weten we nog niet tot in detail, maar we hopen
zeker een beroep op u te mogen doen als dat
nodig is.
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GEZAMENLIJK OVERLEG OUDERVERENIGINGEN 
KLAVERTJE VIER EN BRANDARIS

Donderdag 3 maart hebben enkele ouders van de beide ouderverenigingen van Klavertje vier
en de Brandaris een gezamenlijk overleg gehad met de algemeen directeur. Tijdens dit overleg
is gesproken over de 'nieuwe' wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de plicht voor
besturen van een stichting/vereniging om zich te registreren, de zogenaamde UBO-registratie.

Ook is er gesproken over de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken bij de organisatie van  
verschillende activiteiten. Hier wordt een vervolg-overleg voor georganiseerd.

EERSTE BIJEENKOMST VAN DE COMMUNITYRAAD

Donderdag 10 maart heeft de eerste bijeenkomst van de Communityraad plaatsgevonden. Uit
elke groep 6 en 7 van Klavertje vier en de Brandaris is er een klasvertegenwoordiger die
deelneemt aan deze raad. We hebben besproken wat het betekent om lid te zijn van de
Communityraad zoals:
- meedenken over oplossingen
- inventariseren / bedenken
- nieuwe ideeën
- inspraak
- signaalfunctie 

Ook hebben we ideeën verzameld voor het herinrichten van de schoolpleinen met meer groen
en meer mogelijkheid om te bewegen.



NEEM EEN KIJKJE!

NASCHOOLSAANBOD DANS-THEATER 

Nu het met de corona-maatregelen mogelijk is om groepen te mengen,
willen we ook de activiteiten na schooltijd op gaan pakken. De dansstudio
heeft het volgende aanbod:

Theatercursus, 7x theater, dans & expressie à voor de midden- en
bovenbouw
In deze les wordt gezongen, gedanst en toneel gespeeld. De les is vrolijk en
erg afwisselend. De inhoud sluit aan bij de belevingswereld van de
kinderen en helpt het te performen voor publiek. Het geeft daardoor
zelfvertrouwen en inlevingsvermogen in een ander. Ontwikkel je skills; dans
en speel mee! 

Moderne dans, internationale les (meertalig) à voor de bovenbouw
In deze les staat dans centraal: techniek en muziekbeleving vullen de les.
Een eigentijdse les moderne dans, geen streetdance dus. Juist zelf
bewegen, expressie en samen tot een choreografie komen. De nieuwe
movements worden aangeboden door een internationale docent dus wordt
de les gegeven in Engels met een beetje Duits en beetje Nederlands maar
vooral de taal van dans. 

Voor beide activiteiten geldt dat zij afgesloten worden met een
theatervoorstelling in de Philharmonie te Haarlem. 
Na de voorjaarsvakantie ontvangen de kinderen in de groep en u via de
mail informatie over de inschrijving.
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MET KUNST AAN HET LEZEN 

In het afgelopen half jaar heeft Pier K in
samenwerking met de bibliotheek gewerkt aan de
voorbereidingen voor een nieuw naschools aanbod
gericht op het bevorderen van leesmotivatie in
combinatie met kunst/beeldende en media-
activiteiten.

In een lessenserie van 8 weken worden kinderen uit
groep 3 t/m 7 gestimuleerd in het plezier krijgen in
lezen. Zowel kinderen die naar de BSO gaan als
kinderen die na schooltijd naar huis gaan, kunnen
aan dit programma meedoen. Ouders wordt en
bijdrage van €60,00 gevraagd.
Na de voorjaarsvakantie worden kinderen in de
groep en u hierover verder geïnformeerd en start de
inschrijving.

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?


