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Agenda  
 
12/12 Week van de kletskaarten van 

blok 3 van de Vreedzame School 
22/12 Kerstdiner 17.00-18.30 uur 
23/12 Halve dag school, leerlingen om 

12.00 uur vrij 
26/12 
t/m 6-1 

Kerstvakantie 

09/01 Weer naar school! 
Tip: In Social Schools kunt u bij agenda ook 
belangrijke activiteiten en vrije dagen 
terugvinden voor de komende periode. 
 

Mediatoren 
 
Op donderdag 24 november hebben 
twaalf leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 
hun mediatoren diploma mogen 
ontvangen. Fijn dat er zo veel ouders en 
medewerkers bij aanwezig waren. Zij 
zullen in de pauze medeleerlingen 
ondersteunen die in een conflictsituatie 
zijn beland. Juf Carlien zal hen de 
komende tijd coachen hierbij. Bij de 
ingang van de school kunt u zien wie onze 
mediatoren zijn dit schooljaar. Wij zijn 
heel trots op hen en wensen ze veel 
succes! 
 

 
 
 
 
 

Vreedzame School 
 
Zoals u weet is 
basisschool 
Klaverblad een 
Vreedzame 
School. De 
kinderen maken 
kennis met 
democratisch 
burgerschap. 
Vrijdag 25 
november 
hebben wij een ouderochtend gehad om u 
hierin mee te nemen. Het was een fijne 
ochtend met een handjevol ouders. 
In de bijlage deel ik met u het stappenplan 
welke de kinderen volgen wanneer zij in 
conflict zijn met een ander. De ouders die 
er waren gaven aan dat het fijn was om 
hier meer over te horen. Ook thuis kunt u 
uw kind helpen en stimuleren om met 
conflicten op deze manier om te gaan.  

Ten slotte doen we het samen!        
 

Sinterklaas 
 
Afgelopen vrijdag hebben wij het 
Sinterklaasfeest gevierd. Fijn dat we weer 
zo met de hele school samen konden zijn. 
De kinderen hebben het naar hun zin 
gehad bij de viering en ook de bovenbouw 
heeft veel plezier gehad bij de bingo, waar 
een hoop winnaars waren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kerst 
 
Het is bijna kerstmis en we zijn op school 
al druk bezig met de voorbereiding. Dit 
jaar willen we graag weer een kerstviering 
en een kerstdiner hebben op school. We 
hopen er een 
feestelijke dag van te 
maken.   
   
Op donderdagochtend 
hebben wij een 
kerstviering in de hal. U 
bent van harte welkom om te komen 
kijken. De viering zal starten om:  
09:00 voor de voorschool en de groepen 
1/2   
10:00 voor de kinderen van de groepen 3 
t/m 5  
11:00 voor de kinderen van de groepen 6 
t/m 8  
   
Het kerstdiner is op donderdagavond 22 
december van 17:00 tot 18:30  
De ouders die eten komen brengen 
kunnen vanaf 16:45 binnenkomen.  
In de hal is er wat te drinken en wat 
gezellige kerstmuziek voor de ouders die 
op hun kinderen wachten.   
 

Regelingen vanuit de Gemeente. 
 
Vanuit de Gemeente zijn er een hele hoop 
financiële regelingen voor gezinnen. 
Gisteren, donderdag 8 december, is er een 
folder gedeeld met u via Social Schools. 
Deze is in 6 talen te lezen. Ook hebben we 
op de website een nieuwe pagina 
aangemaakt waar deze flyer terug te 
vinden is en met de nodige informatie. Zie 
onderstaande link hiervoor: 
https://www.bsklaverblad.nl/pg-32849-7-
137795/pagina/vergoedingen_gemeente.
html 
 
 

Sportfonds Jeugd en cultuur 
 
Wist u dat het wellicht ook mogelijk is dat 
sport en cultuurlessen vergoed kunnen 
worden door de Gemeente. Dit is voor 
gezinnen met een laag inkomen en weinig 
vermogen. Aanvragen voor sport kunt u 
doen via onze gymjuf Bo Ra Kim. Mocht u 
hier vragen over hebben dan kunt u haar 
een bericht sturen via Social Schools of via 
de mail: b.kim@bsklaverblad.nl 
 
Zie hieronder een promotiefilmpje met 
extra informatie en aanmoediging om te 
kijken of uw kind op gebied van cultuur 
zich verder zou willen ontwikkelen. Ook 
hier is het wellicht mogelijk dat deze 
lessen (deels) betaald worden. 
https://www.youtube.com/watch?v=n-
RiU2nHeqQ 
 
Voor de bedragen die horen bij een laag 
inkomen en weinig vermogen kunt u ook 
eventueel kijken bij 
www.amsterdam.nl/pakjekans 
Ook kan de Ouder Kind Adviseur u 
hiermee helpen mocht dit nodig zijn. 
Ik zou zeggen: ‘Pak uw kans!’ 
 

Ouderbijdrage  
 
Denkt u nog aan de ouderbijdrage. Dank 
aan alle ouders van wie wij het hebben 
mogen ontvangen.  
 
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. Voor de leerlingen van 
de groepen 1 t/m 7 bedraagt het € 
50,- en voor leerlingen van groep 8 
€ 100,- 

https://www.bsklaverblad.nl/pg-32849-7-137795/pagina/vergoedingen_gemeente.html
https://www.bsklaverblad.nl/pg-32849-7-137795/pagina/vergoedingen_gemeente.html
https://www.bsklaverblad.nl/pg-32849-7-137795/pagina/vergoedingen_gemeente.html
mailto:b.kim@bsklaverblad.nl
https://www.youtube.com/watch?v=n-RiU2nHeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=n-RiU2nHeqQ
http://www.amsterdam.nl/pakjekans


 
 
 

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. 

 


