
Nieuwsbrief 2 
 

Agenda  
 
26/09 Start blok 2 Vreedzame School 
04/10 Ouderavond 
05/10 Start kinderboekenweek 
14/10 Nieuwsbrief 3 
 
Tip: In Social Schools kunt u bij agenda ook 
belangrijke activiteiten en vrije dagen 
terugvinden voor de komende periode. 
 

Terugblik startgesprekken 
 
Bij de meeste groepen zijn de 
startgesprekken inmiddels gevoerd. Fijn 
om te zien dat zoveel ouders zich via 
Social Schools hebben aangemeld. Enkele 
gesprekken moeten nog gevoerd worden. 
We kijken terug op een mooie start 
samen. Tenslotte hebben we elkaar nodig 
voor een optimale ontwikkeling voor onze 
kinderen! 
 

Ouderavond 
 
Na de geslaagde start waar u over uw kind 
kon vertellen is het nu de beurt aan de 
leerkrachten. Op dinsdagavond is de 
ouderavond en zal de leerkracht u 
meenemen in wat er dit jaar staat te 
gebeuren en hoe u eventueel makelijk 
contact kunt maken met de leerkracht. 
 
Wij hopen u deze avond te mogen 
verwelkomen. De leerkracht koppelt aan u 
terug hoe laat u verwacht wordt. Houdt 

Social Schools dus goed in de gaten!       
 

 

 
 

Oudercommissie 
 
Op dit moment zijn wij op zoek naar 
nieuwe ouders voor in de 
oudercommissie. De oudercommissie is 
betrokken bij activiteiten van de school. 
De school kan goed de hulp gebruiken van 
ouders die het leuk vinden om een 
steentje bij te dragen aan de organisatie 
van bepaalde activiteiten. U kunt dan 
denken aan het versieren van de school 
tijdens feesten zoals kerst en Sinterklaas, 
maar ook bij andere activiteiten is het fijn 
als er ouders zijn die daarbij een handje 
kunnen helpen. 
 
Ben je creatief en wil je graag meer 
betrokken zijn bij activiteiten in en 
rondom de school, dan ontvang ik graag 
een reactie hierop via de mail: 
directie@bsklaverblad.nl 
 
Alvast bedankt! 
 

Personeel 
 
Juf Jennifer gaat met pensioen. Zij heeft er 
inmiddels 27 dienstjaren op zitten bij 
Klaverblad! Op vrijdag 7 oktober zal haar 
laatste werkdag zijn bij ons. Uiteraard 
gaan wij als team hier ook nog aandacht 
aan besteden. Bij deze bedanken we haar 
voor al haar inzet en 
passie die ze heeft 
gebracht en wensen 
haar al het goeds 
voor deze nieuwe 
fase die aanbreekt! 
 
De ouders van groep 
5 worden tijdig 
geïnformeerd hoe wij dit gat zullen gaan 
opvullen. 

mailto:directie@bsklaverblad.nl


 
 
 

Traktaties 
 
Wij zijn een gezonde school. De laatste tijd 
zien wij veel grote en ongezonde 
traktaties binnenkomen. Dat is niet de 
bedoeling. Bij een feest hoort een 
traktatie en dat hoeft niet altijd helemaal 
gezond te zijn. Wel is het beleid op school 
dat het dan klein is, dus 1 stuk. Bij 
voorkeur zien we graag gezonde 
traktaties. 
 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 
 
Ook dit jaar willen wij graag weer leuke 
activiteiten met de kinderen doen, zoals 
het Sinterklaasfeest vieren, op schoolreisje 
gaan en dergelijke. Zoals u inmiddels weet 
kunnen we dit niet doen zonder de 
vrijwillige bijdrage van ouders. Voor wij 
het weten komt de Sint er al weer aan. Ik 
wil u bij deze verzoeken om de 
ouderbijdrage alvast in orde te maken. 
Hieronder volgen de stappen die genomen 
kunnen worden. 
 
Voor de kinderen van groep 8 wijkt het 
bedrag af. De ouders worden hierover 
apart geïnformeerd via Social Schools. 
 
De ouderbijdrage voor kinderen van de 
groepen 1 t/m 7 bedraagt € 50,-. Voor 
kinderen die pas vanaf 1 januari zijn 
gestart is de bijdrage € 30,-  
Mocht dit nog niet het geval zijn dan het 
verzoek om deze bijdrage te voldoen.   
 
Er zijn twee manieren om de 
ouderbijdrage te betalen: 

1. Het geld overmaken naar de 

rekening van de school: 

NL06RABO0330788183, graag de 

naam van uw kind en de groep 

vermelden. 

2. U brengt de stadspas van uw kind 

langs en laat een kopie maken 

door meester Kenneth of meester 

Roel. Deze wordt gescand. De 

gemeente maakt de ouderbijdrage 

dan voor uw kind(eren) over. 

Stadspas 
 
Wist u dat het hebben van een stadspas 
nog meer voordelen heeft, behalve het 
vergoeden van de vrijwillige 
ouderbijdrage? De stadspas is er om 
gezinnen met een laag inkomen tegemoet 
te komen.Als u wilt weten wat de 
voordelen zijn en of uw kind hiervoor in 
aanmerking komt, neem dan een kijkje op 
de website van de gemeente. U komt hier 
via onderstaande link: 
Regelingen bij laag inkomen/Pak je kans - 
Gemeente Amsterdam 
 

 
In de zoekbalk kunt u ‘stadspas’ invullen 
en vervolgens kijken welke regelingen er 
mogelijk zijn. Als u er niet uitkomt staat er 
ook een telefoonnummer vermeld voor 
hulp. 
Misschien goed om eens uit te zoeken! 
Mocht u er dan alsnog niet uitkomen laat 
het ons dan weten. 
 

Schooltandarts 
 
De schooltandarts komt weer naar school. 
Vanaf vrijdag 30 september zal zij starten. 
 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/

