
Nieuwsbrief 4 
 

Agenda  
 
21/11 Start blok 3 Vreedzame School 
22/11 Ouderochtend: Bewegen 
24/11 Diploma uitreiking mediatoren 
25/11 Ouderochtend Vreedzame 

School 
29/11 Ouderochtend: Slapen 
02/12 Sinterklaasviering, leerlingen om 

12 uur vrij 
05/12 Week van de rapportgesprekken 
08/12 Koffie ochtend ouders 
09/12 Nieuwsbrief 5 

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

Rapportgesprekken 
 
In de week van 5 december vinden de 1ste 
rapportgesprekken plaats. Binnenkort 
kunt u zich via Social Schools hiervoor 
inschrijven. Houd de app dus goed in de 

gaten       
Omdat de samenwerking tussen ouder, 
school en kind van groot belang is voor 
een optimale ontwikkeling van onze 
kinderen, verwachten wij alle ouders op 
gesprek. Niet vergeten in te schrijven dus! 
 

 
 

Vreedzame School 
 
Zoals u weet is basisschool Klaverblad een 
Vreedzame School. De kinderen maken 
kennis met democratisch burgerschap.  

Dit jaar gaan wij voor het eerst werken 
met leerlingmediatoren. Zij zullen 
medeleerlingen helpen om een conflict op 
een fijne manier op te lessen. Donderdag 
24 november vindt de diploma uitreiking 
voor hen plaats. De ouders van deze 
leerlingen zijn hier al voor uitgenodigd 
middels een brief. De uitreiking start om 
14.30 uur en duurt tot 15.30 uur.  
 
Binnenkort hangen de 
foto’s van onze nieuwe 
mediatoren in de hal en 
is voor iedereen goed 
zichtbaar wie onze 
mediatoren zijn. 
 
 
Vrijdag 25 november is 
er ook een ouderochtend 
over de Vreedzame School. Deze start om 
8.45 uur en zal tot uiterlijk 9.30 uur duren. 
Hier zal verteld worden wat een 
Vreedzame School inhoudt en er wordt 
informatie gedeeld over mediatie. Hoe 
kun je goed uit een conflict komen. Wij 
hopen dat velen an u hierbij kunnen zijn. 
Er wordt ook een evenement aangemaakt 
in Social Schools. Hier kunt u aangeven of 
u erbij bent. Dan hebben wij een beeld 
hoeveel ouders wij kunnen verwachten. 
Uiteraard staat er koffie, thee en wat 
lekkers voor u klaar! 
 

Ouderochtenden 
 
Naast de ouderchtend van de Vreedzame 
School hebben we ook een paar 
ouderochtenden op de planning staan met 
betrekking tot een gezonde leefstijl. 
Voeding, bewegen en slapen spelen hier 
een belangrijke rol in. 
De eerste ouderochtend met als thema 
voeding is door een paar ouders bezocht! 
Zoals u in de agenda ziet zijn er nog twee 



 
 
 
ochtenden gepland waarin er thema’s aan 
bod komen die aan over het hebben van 
een gezonde leefstijl. U hoeft zich hier niet 
voor op te geven, maar kunt bij het 
wegbrengen van uw kind naar school 
gewoon blijven hangen. Deze twee 
ochtenden starten om 9.00 uur en duren 
tot uiterlijk 11.00 uur. 
 

Sinterklaas 
 
Op vrijdag 2 december vieren wij het 
Sinterklaasfeest. De leerkracht houdt u op 
de hoogte van de inhoud van de viering 
van uw kind. Op deze dag zijn de kinderen 
om 12 uur vrij! 
 

 
Ouderbijdrage groep 8 
 
In een eerdere nieuwsbrief werd vermeld 
dat er nog een aparte terugkoppeling naar 
de ouders van groep 8 gestuurd zou 
worden over het bedrag van de 
ouderbijdrage. Er is besloten om het 
bedrag niet te verhogen. De ouderbijdrage 
voor een leerling van groep 8 bedraagt 
ook dit jaar € 100,- Mocht uw kind met de 
stadspas betalen dan blijft er nog € 45,- 
over. Het verzoek om deze over te maken.  
 
De ouderbijdrage voor groep 8 bestaat 
grotendeels uit het kamp en daarnaast de 
feesten zoals Sinterklaas, kerst, een 
afscheidscadeau en dergelijke. Alhoewel 

de ouderbijdrage vrijwillig is kunnen wij 
dit soort activiteiten alleen maar 
organiseren als wij deze bijdrage 
ontvangen. 
Mocht het financieel moeilijk zijn om dit 
bedrag in één keer te betalen dan kan het 
eventueel in termijnen. U kunt dit met de 
directie van de school bespreken. 
 
De kinderen gaan van 10 mei t/m 12 mei 
op kamp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ouderbijdrage voor de kinderen van de 
groepen 1 t/m 7 bedraagt € 50,-. Op de 
website kunt ook zien staan waar deze 
voor gebruikt wordt: 
https://www.bsklaverblad.nl/pg-32849-7-
135657/pagina/ouderbijdrage.html 
  
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. 
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De website (www.bsklaverblad.nl) 
 
Op de website zijn vanaf nu alle 
nieuwsbrieven terug te vinden van dit 
schooljaar. Mocht u nog eens eenvoudig 
de vorige berichten terug willen lezen. Dit 
kan uiteraard ook via Social Schools, maar 
zie hieronder de link. 
https://www.bsklaverblad.nl/pg-32849-7-
137616/pagina/nieuwsbrieven.html 
 
Daarnaast zijn wij vorig jaar druk bezig 
geweest met het nadenken over wat voor 
school wij zijn en waar wij voor staan. De 
uitkomst hiervan is vastgelegd in een 
prachig koersboekje. Ook deze is terug te 
vinden op de website. 
https://www.bsklaverblad.nl/pg-32849-7-
135666/pagina/missie_en_visie.html 
 
Regelingen vanuit de Gemeente. 
 
Vanuit de Gemeente zijn er een hele hoop 
financiële regelingen voor gezinnen. Eén 
daarvan is de stadspas, maar er is nog veel 
meer waar u als ouder wellicht voor in 
aanmerking komt. Binnenkort zal ik er via 
Social Schools informatie hierover gedeeld 
worden. Ook zal er hier een stuk van 
komen te staan op de website. Ik houd u 
hiervan op de hoogte! 
 

Samenwerking met Swazoom 
 
Swazoom Kinderopvang en Zonova 
(bestuursbureau van basisschool 
Klaverblad) willen intensiever met elkaar 
samenwerken. Om dit vorm te geven gaan 
we op drie locaties in Amsterdam Zuidoost 
een pilot uitvoeren van 17 oktober 2022 
t/m eind januari 2023.  In deze periode is 
de directeur van de basisschool ook de  
leidinggevende van de samenwerkende 
voorschool. 
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