Nieuwsbrief 3
Agenda
17/10 t/m
21/10
24/10
27/10
28/10
31/10
01/11
03/11
10/11
18/11

Herfstvakantie
Week van de flitskaarten
Vreedzame School blok 2
Ouderochtend: Eten
Sportdag groep 4
Week van de ouderinloop
groepen 3 t/m 8
Studiemiddag, leerlingen
om 12.00 uur vrij
Ouderochtend: Bewegen
Ouderochtend: Slapen
Nieuwsbrief 4

Tip: In Social Schools kunt u bij agenda ook
belangrijke activiteiten en vrije dagen
terugvinden voor de komende periode.

Terugblik ouderavond
Afgelopen dinsdag 4 oktober hebben wij
weer de ouderavond kunnen laten
plaatsvinden. Wat fijn dat dit weer live op
locatie mogelijk was. Fijn om te zien dat
er in alle groepen ouders bij konden zijn!

kunt komen. U kunt dan het werk bekijken
van en met uw kind, samen lezen of
meedoen met een activiteit van de
leerkracht.
De leerkracht van de groep zal in de week
na de herfstvakantie (de week van 24
oktober) via Social Schools laten weten op
welke dagen er ouders welkom zijn. U
tekent dan in voor een tijdslot. Dat tijdslot
geeft waarschijnlijk aan dat het om een
afspraak van 1 minuut gaat, maar de
werkelijkheid is dat u voor een ochtend
intekent en dan tot uiterlijk 8.45 in de klas
aanwezig kunt zijn.
Wij hopen ook deze week weer op een
mooie opkomst! Schrijft u zich op tijd in?

Personeel Jennifer en Abygail
Juf Jennifer heeft gisteren afscheid
genomen van het team van Klaverblad. Na
ruim 28 jaar gaat zij nu genieten van haar
welverdiende pensioen.

Week van de ouderinloop
De week van de ouderinloop is in vorig
jaar uitgeprobeerd en in het leven
geroepen om om u als ouder de
gelegenheid te geven om even binnen te
kunnen komen en te zien waar uw kind zit
en waar hij/zij mee bezig is. Vanwege de
grote opkomst vorig jaar is besloten om
voor dit schooljaar twee weken in te
plannen, namelijk de week van 31 oktober
en de week van 13 februari.
In de week van maandag 31 oktober is het
eerste ouderinloop moment voor de
groepen 3 t/m 8. Dit houdt in dat u als
ouders het eerste kwartier mee de klas in

Zij sloot af met een mooie speech waarbij
ik u de kern ervan wil meegeven omdat
wij daar allemaal wat uit kunnen halen.
Haar boodschap luidde:
Jij bent kostbaar!
Jij hebt gaven en talenten. Gebruik ze!
Wat je ook doet, doe het uitmuntend!

Wat een mooie, krachtige en inspirerende
speech was dit. Dit geldt niet alleen voor
het team van Klaverblad, maar is ook een
mooie boodschap voor onze leerlingen en
ook voor alle ouders/verzorgers. Laten wij
dit samen uitdragen!
Juf Abygail is woensdag 28 september
bevallen van een gezonde dochter. Ze
heet Alina. Moeder en dochter maken het
beiden gelukkig erg goed.

Wij wensen juf Abygail veel liefde,
gezondheid en voorspoed toe. Na de
kerstvakantie zal zij weer gaan terugkeren
op school.

Sinterklaas
Binnenkort komt Sinterklaas alweer om de
hoek kijken. Dit gezellige feest gaan wij
weer samen
vieren.

Ik wil echter een
beroep doen op
alle ouders. De
ouderbijdrage wordt gebruikt om dit feest
vorm te kunnen geven. Dank aan de
ouders die dit al hebben overgemaakt.
Mijn verzoek aan de rest om dit ook in

orde te maken. Mocht uw kind een
stadspas hebben dan het verzoek om deze
langs te brengen op school. Hieronder
volgen nogmaals de stappen om de
ouderbijdrage te kunnen voldoen, alvast
bedankt:
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.
Voor de kinderen van groep 8 wijkt het
bedrag af. De ouders worden hierover na
de herfstvakantie nog geïnformeerd. Dit
i.v.m. de kosten voor kamp. Mocht uw
kind een stadspas hebben dan kan deze
wel alvast meegenomen worden zodat wij
deze kunnen scannen.

Ouderochtenden
“Eat clean, drink water, stay active, be
healthy”

Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je
als persoon goed in je vel komt te zitten,
zowel geestelijk als lichamelijk en kan zelfs
ziektes helpen voorkomen. Een gezond
leefpatroon bestaat niet alleen uit goed
eten en bewegen. Ook een balans tussen
werk en ontspanning en een goede
nachtrust is essentieel.
Graag willen wij u van het Ouder-kindteam
uitnodigen voor 3 bijeenkomsten over een
gezonde leefstijl.

Wij hopen u te adviseren, inspireren en
motiveren om uw leefstijl daar waar nodig
is aan te passen.
De bijeenkomsten zijn op de donderdagen
na de herfstvakantie van 09.30 tot 11.30
op het Klaverblad.
27 oktober; Eten
3 november: Bewegen
10 november: Slapen.
In Social Schools is een evenement
aangemaakt. U kunt hier aangeven of u
erbij bent. Dan hebben wij een idee
hoeveel ouders wij kunnen verwachten.
Het verzoek om dit even aan te vinken.

Dag van de voorschool
Op woensdag 26 oktober is de dag van de
voorschool. Mocht u kinderen kennen in
de leeftijd van 2 tot 4 jaar dan het verzoek
om hen te attenderen op deze dag. In de
bijlage is een flyer bijgevoegd met uitleg
over deze dag. Ouders zijn dan van harte
welkom om op de groep te komen kijken
en in gesprek te gaan om eventueel uw
kind daar in te schrijven.
De voorschool is een mooie opstap voor
kinderen om naar de basisschool te gaan.
Ze leren daar al met andere kinderen
spelen en rekening houden. Daarnaast is
heel goed voor de kinderen om veel
Nederlandse taal te horen gedurende de
dag. Voor alle ouders met kinderen van 2
tot 4 jaar dus van harte aanbevolen!

