
 

   

 
 
   

 

 

 

 

 

 
  Oudernieuwsbrief           Oktober 2019 

Voorwoord 

 

Beste ouders/ verzorgers van RKBS Klavertje vier, 

 

We zijn weer goed op stoom met de leerlingen en hebben de afgelopen weken veel kunnen doen 

met jullie kinderen. Na de kennismakingsperiode zijn we met onze projecten begonnen. Donderdag 

10 oktober was bijvoorbeeld de afsluiting van het project duurzaamheid van de groepen 8. Altijd een 

goed project, waarin de leerlingen frisse vernieuwende ideeën genereren om zelf een bijdrage te 

kunnen leveren aan een duurzame wereld.  

De docenten van het Haarlemmermeer lyceum zijn er weer om Engelse lessen te verzorgen en de 

beeldend docent van Pier K, meester Gerrit is ook weer actief. 

 

Curriculum.nu 

Vorige week was in het nieuws dat het nieuwe curriculum voor het PO: Curriculum.nu gereed is en 

aangeboden wordt aan minister Slob. RKBS Klavertje vier is al goed op weg met het nieuwe 

Curriculum.nu 

Voor meer informatie https://www.curriculum.nu 

 

Voor nu wensen wij u een hele fijne herfstvakantie! 

 

 

https://www.curriculum.nu/


 

 

 

 
            

  

 Inhoud: 
 

• Push berichten SchoolApp  

• Afval scheiden 

• Social media opvoeding Qpido. 

• Stagelopen bij RKBS Klavertje vier. 

• Gezocht: Ouders voor de Verkeerswerkgroep. 

• Mad Science komt weer met nieuwe lessen! 

• RKBS Klavertje vier op social media. 

• Herfstvakantie activiteiten: Kind kunstdagen Herfstvakantie Pier K 

                                                         Sport en spel 
 

Push berichten SchoolApp                       
 
Vele ouders/verzorgers ontvangen de laatste tijd push berichten van andere groepen. Dit probleem 
heeft SchoolsUnited inmiddels opgelost. Het heeft helaas veel tijd gekost maar als het goed is 
ontvangt u nu geen verkeerde berichten meer. Excuses voor het ongemak.    
 
 
Afval scheiden 
 
Na een zeer geslaagde kick-off (feestelijke opening) van het afval scheiden op de Dag van de 
Duurzaamheid jl. is het tijd voor de eerste fase, de gewenning van (meer) afval scheiden. 
Wij willen de leerlingen bewust maken van de gevolgen van zwerfafval, het belang van afvalscheiding 
en van het feit dat afval grondstof wordt gebruikt voor nieuwe producten. Belangrijk is dat iedere 
bijdrage telt en geldt dat ‘jouw’ actie invloed heeft op de acties van anderen. Onze leerlingen zijn de 
toekomst. 
In de groepen zijn wij gestart met het scheiden van ons afval. Wilt u met ons meedenken?  
Denk bijvoorbeeld aan: gebruik van bijv. Doppers, zoveel mogelijk geschild/gepeld fruit en/of groente 
meegeven, zo min mogelijk plastic etc. 

 
Alvast dank! 
 
 

                  
 



 

 

 

 
            

 

Voorlichting voor leerlingen, ouders en leerkrachten door Qpido 

 

Social media is niet meer weg te denken uit het leven van jong en oud. Wie zich op het internet 

begeeft, kan naast leuke ook minder leuke dingen meemaken. Kinderen zijn tegenwoordig al jong 

actief op social media en internet. Hier zijn risico’s aan verbonden. Bijvoorbeeld de risico’s van 

sexting & grooming. Wie de regels voor online veiligheid niet kent, loopt risico slachtoffer te worden. 

Het is daarom heel belangrijk kinderen bewust en weerbaar te maken door hen een goede social 

media opvoeding te geven. 

 

In de week van 23 t/m 27 september, tijdens de Week tegen pesten, zijn er in de groepen 7 en 8 

voorlichtingslessen gegeven door Qpido, gericht op het plezier en de risico’s van social media. Aan de 

hand van een film zijn diverse onderwerpen bespreekbaar gemaakt en is onder andere de kennis 

over sexting en grooming bij de leerlingen vergroot. Een ander doel van de les was het vergroten van 

de (seksuele) weerbaarheid van leerlingen ten aanzien van de risico’s van social media. Naast deze 

onderwerpen zijn ook het gebruik van groepsapps, vloggen, het hebben van nicknames, volgers en 

het belang van goede en veilige wachtwoorden besproken. 

 

Qpido richt zich niet alleen op het vergroten van de kennis bij kinderen. Het is van groot belang dat 

ook opvoeders goed geïnformeerd zijn. Daarom heeft er op maandag 23 september een ouderavond 

plaats gevonden voor alle ouders van Klavertje vier. Tijdens deze avond zijn verschillende thema’s uit 

de film besproken en hebben de aanwezigen handvatten gekregen om seksueel grensoverschrijdend 

gedrag te signaleren en kinderen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Dezelfde voorlichting heeft 

het team van Klavertje vier gevolgd op woensdag 25 september. Eerder signaleren betekent ook een 

snellere ondersteuning! Laten we daar samen alert op zijn. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
            

Voor de ouders die niet aanwezig konden zijn bij de ouderavond staat hieronder een overzicht van 

interessante websites waar u terecht kunt voor meer informatie en tips. U kunt bij vragen of 

behoefte aan advies ook altijd contact opnemen met Qpido. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 

9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 06-29338064.  

 

 

www.qpido.nl 

www.hetgesprek.amsterdam 

www.mijnkindonline.nl 

www.vraaghetdepolitie.nl 

www.helpwanted.nl 

www.mediaopvoeding.nl 

www.uwkindenseks.nl 

www.meldknop.nl 

www.meldpunt-kinderporno.nl 

www.allesoverseks.be 

 

 

              
Wellicht heeft u ze al zien lopen of kennis met één van hen gemaakt; onze stagiaires!  
 
RKBS Klavertje Vier biedt net als alle andere scholen van Meer Primair studenten de kans 
praktijkervaring op te doen. Stage lopen is een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding en de 
meeste studenten vinden dit ook het leukste deel van de week. Andersom zijn wij als stichting en 
school ook blij met onze stagiaires. Het is fijn om extra handen in de klas te hebben, maar ze brengen 
ook de meest actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs via de Pabo bij ons binnen. Het zijn de 
juffen en meesters van de toekomst. 
 
In deze tijd van het oplopende leraren tekort is het belangrijk om RKBS Klavertje Vier op de kaart te 
zetten. Wij laten onze stagiaires weten dat ze welkom zijn en steken tijd en energie in hen om ze verder 
te helpen in hun ontwikkeling. Het is fantastisch om te zien dat studenten die wij opgeleid hebben nu 
onze collega’s zijn binnen Meer Primair. 
 
RKBS Klavertje Vier werkt samen met drie hogescholen met ieder hun eigen leergangen en werkwijze. 
Zo hebben wij studenten van het eerste t/m het vierde jaar, studenten die deeltijd studeren, voltijd, 
flexibel of als zij-instromer aan de slag gaan. De meeste studenten die stage bij ons lopen gaan naar 
Hogeschool Leiden. Hogeschool Leiden heeft een OPLIS-traject wat staat voor ‘opleiden in school’. 
Deze studenten lopen niet één, maar twee dagen stage en doen zo meer praktijkervaring op. Tevens 
werken zij samen aan verschillende opdrachten binnen onze school. 
 
Momenteel hebben wij negen Pabo-studenten verdeeld over de verschillende groepen. Zij geven 
gedurende de dag een aantal lessen. Hoe veel dat er zijn dat hangt af van hoe ver ze in de opleiding 
zijn. De leerkracht van de groep observeert en aan het eind van de dag wordt er samen geëvalueerd. 
Naarmate een student verder komt in de opleiding moet hij/zij ook steeds zelfstandiger worden.  

tel:0629338064
http://www.qpido.nl/
http://www.hetgesprek.amsterdam/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.vraaghetdepolitie.nl/
http://www.helpwanted.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.uwkindenseks.nl/
http://www.meldknop.nl/
http://www.meldpunt-kinderporno.nl/
http://www.allesoverseks.be/


 

 

 

 
            

Dat begint met een halve dag lesgeven met de leerkracht achterin de klas. Maar bij een derde –en 
vierdejaars komt het ook voor dat de leerkracht even de klas uitloopt of met een klein groepje kinderen 
aan het werk gaat en de student het zelf moet doen. 
Er zijn bij ons op school ook drie studenten van het Nova College. Zij volgen de studie tot 
onderwijsassistent. Gedurende het schooljaar ontvangen wij ook verzoeken van leerlingen van 
middelbare scholen om een snuffelstage/maatschappelijke stage te doen bij ons. Er komen regelmatig 
oud-leerlingen van Klavertje Vier terug om dit bij ons te doen. 
Staat er in de groep van uw kind nu geen stagiaire? Daar kan nog verandering in komen, want 
halverwege het schooljaar wordt er gerouleerd en gaan de meeste studenten naar een andere 
stagegroep. 
 

 
 

 

 
 

GEZOCHT: OUDERS VOOR DE VERKEERSWERKGROEP! 
 

 

· Wie: elke ouder die de verkeersveiligheid rondom de school en het verkeersonderwijs binnen 
school een warm hart toedraagt. 

· Wat: meedenken en doen aan het bewerkstelligen van een veilige schoolomgeving en veilige 
schoolroutes van en naar school, mede vormgeven en voorbereiden van praktische verkeerslessen 
en verkeersactiviteiten en drie keer per jaar overleggen met de verkeerswerkgroep die bestaat uit 
ouders en docenten. 

· Waar: op school en soms op buitenlocaties nabij de school. 

· Wanneer: drie keer per jaar een vergadering na schooltijd en afhankelijk van de 

jaarplanning en de activiteiten die georganiseerd worden, enige voorbereidingstijd (zelf in te 
plannen/in onderlinge afstemming). 

· Waarom: omdat verkeer in de breedste zin, blijvende aandacht verdient en we als school een 
zinvolle invulling willen en moeten geven. 

· Interesse? Stuur een mail naar info@klavertje-vier.nl  Met uw naam, naam van uw kind en groep en 
telefoonnummer. Eén van de huidige leden van de werkgroep zal contact met u opnemen. 

 
  

mailto:info@klavertje-vier.nl


 

 

 

 
            

                           
 
 
Mad Science komt weer op de Brandaris en RKBS Klavertje Vier met te gekke nieuwe lessen! 
 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 2-3-2020, kunnen leerlingen 
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. 
  
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al 
eerder hebben meegedaan. 
De cursus is op maandag om 14:45 uur, vanaf 23-3-2020. De lessen duren een uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes 
en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die 
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven.  
 
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet 
door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 15-3-
2020. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 
 
 

 
 
 
Social media 
 
Sinds enkele weken zijn wij als school ook actief op social media.  
Volgt u ons al? 
 

 https://www.facebook.com/KlavertjevierHoofddorp/ 

 https://www.instagram.com/rkbs_klavertje_vier_hoofddorp/ 

 https://www.linkedin.com/company/rkbs-klavertje-vier/ 
 

 
 

 

 

http://nederland.madscience.org/
https://www.facebook.com/KlavertjevierHoofddorp/
https://www.instagram.com/rkbs_klavertje_vier_hoofddorp/
https://www.linkedin.com/company/rkbs-klavertje-vier/?viewAsMember=true


 

 

 

 
            

De zomer is voorbij, het wordt weer nat en guur. Binnen is het gelukkig lekker warm en 

gezellig. De herfstvakantie komt eraan, dat betekent dat het ook weer tijd is voor de 

kinderkunstdagen bij Pier K!  

Het thema deze vakantie is: 

Sport 

Er worden allerlei ‘sportieve’ workshops gegeven, zoals zweetbandjes vilten, medailles 

maken, een racegame op de iPad programmeren en we gaan ook letterlijk sportief bezig 

zijn met theater en streetdance.  

Doen jullie weer mee? 

Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K. 

Pier K Hoofddorp 

22, 23 en 24 oktober 2019 

10:00-16:00 uur 

De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief lunch) 

Of € 73,00 voor 3 dagen 

 

Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven. 

“Deze vakantie is Cine kid op woensdag 23 oktober in het Cultuurgebouw. Meteen na de 

workshops wordt de film Morten en de spinnenkoningin gedraaid in de Podiumzaal in Pier 

K. Deelnemers van de kinderkunstdagen krijgen 50% korting voor deze film en betalen nog 

maar € 2,50. Filmkaartjes zijn te reserveren op de website van het cultuurgebouw: 

https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/cinekid-on-tour/” 

 

Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via  

023 5669565  

Of via info@Pier-k.nl 

 

 

http://www.pier-k.nl/
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/cinekid-on-tour/
mailto:info@Pier-k.nl


 

 

 

 
            

   

 
 

Leuk dat u de nieuwsbrief gelezen heeft!  


