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Beste ouders,
Voor u ligt het tiende oudernieuws van het schooljaar 2017-2018 met daarin allerlei
belangrijke onderwerpen. Wanneer u vragen heeft, kunt u die altijd aan de leerkracht
stellen. Zij kunnen u zo nodig doorsturen naar de juiste persoon.

Personeel:
Juffrouw Merel (2B) is 11 mei 2018 bevallen van een gezonde dochter. Haar naam is Noor
en wij wensen hen veel gezondheid toe.

Juf Kim:
Beste ouders van De Klaver,
Na ruim zestien jaar werkzaam te zijn geweest
op De Klaver is het voor mij tijd voor een nieuwe
uitdaging. Ik ga vanaf volgend schooljaar op een
andere school in Rotterdam aan de slag. De Klaver
was de eerste en enige school waar ik ooit
werkzaam ben geweest en
ik heb al die jaren met heel veel plezier hier gewerkt. U kunt zich voorstellen dat ik dus
met een dubbel gevoel weg ga. Enerzijds ga ik mijn collega’s, de kinderen en natuurlijk u
als ouder heel erg missen!
Anderzijds heb ik ook veel zin om mijn nieuwe school te leren kennen.
Ik wil alle ouders heel erg bedanken voor uw betrokkenheid en fijne samenwerking. Op
woensdag 27 juni vanaf 8:30 uur is er gelegenheid om persoonlijk gedag te zeggen als u
dat wilt. Dat kan in de personeelskamer van De Klaver. Ik zou het leuk vinden om u nog
even te zien! Hopelijk tot dan en anders tot ziens!
Juf Kim

Juf Michelle:
Lieve kinderen, ouders en verzorgers,
In dit oudernieuws wil ik laten weten dat dit mijn laatste jaar was op De Klaver.
Enige tijd geleden werd er door een school – bij mij in de buurt – contact met mij
opgenomen. Via via wisten ze dat ik in het onderwijs werk en ik werd uitgenodigd voor
een gesprek. Na dit gesprek heb ik zelf nagedacht of ik dit wel
moest doen, een overstap maken naar een andere school…. De
Klaver voelt toch als ‘mijn’ school, ik heb het onwijs naar mijn zin
met de kinderen, met collega’s, eigenlijk met iedereen.
De andere kant is, dat wij een dochtertje hebben gekregen, dat ik
vroeg van huis ga (dan slaapt zij nog) en laat thuis ben, dan slaapt
ze regelmatig ook alweer!
Ik zou het fijner vinden als ik Fie na mijn werk nog kan zien, dus
vandaar dat ik heb besloten om dichterbij te gaan werken.
Ik ga de kinderen, de collega’s en de wijk hier erg missen. Wat
hebben we een leuke jaren met elkaar gehad!
Het gaat jullie allemaal goed en misschien, wie weet in de toekomst, zien we elkaar terug..
Lieve groet, juf Michelle
Juf Zehra:
Juf Zehra is vanaf 1 juni 2018 niet meer werkzaam op De Klaver. Zij gaat op een andere
school een nieuwe uitdaging aan waar zij kan doorgroeien als leerkracht. Woensdag 30
mei was haar laatste werkdag op De Klaver. Wij wensen haar veel succes toe op de nieuwe
school.

Aanpassing groepsindeling bij de kleuters:
In het nieuwe schooljaar zal de samenstelling van de kleutergroepen veranderen.
Nu werken we nog met aparte groepen 1 en 2 maar in het nieuwe schooljaar zijn er 5
gemengde groepen 1/2.
De reden waarom we dit gaan doen is dat kinderen in groep 1 die meer aankunnen dan de
groep 1 leerstof makkelijker kunnen doorgroeien en kinderen met de groep 2 leeftijd die
moeite hebben met sommige onderdelen van de lesstof nog eens extra kunnen oefenen
met aangepaste leerstof uit groep 1.
Ook de instroom van jonge 4 jarige kleuters kan beter verdeeld worden.
U hoort zo spoedig mogelijk in welke groep uw kind komt.

Oudercommissie peutergroepen.
Al jaren is er een super actieve oudercommissie betrokken bij de basisschool. Vanuit de
gemeente is het verplicht om voor de peutergroepen ook een eigen oudercommissie te
hebben.
Daarom is er bij de peuters nu ook een oudercommissie gestart.
De moeders die zich nu hebben aangemeld om actief deel te nemen aan deze commissie
zijn:
Moeder van Stefania 0D
Moeder van Aydin 0D
Moeder van David 0D
Moeder van Dina 0C
Moeder van Milan
Santos Ponce 0A
Moeder van Denver
Jansen 0B

Agnes Rimaszombati
Anchenie
Yolanda Justiniano
Bouchra Darghal
Andreina Vasquez
Sylvana Raaijmakers

Een super leuk voorbeeld van hoe de oudercommissie actief kan zijn:
De moeder van Stefania kwam met een fantastisch idee. Plantjes zaaien in de klas. Ze is
een middag geweest in de groep van haar dochter Stefania om samen met de kinderen
hun eigen bekertje met zaadjes te planten. De kinderen vonden het super spannend en erg
leuk!

Proefjes!
Kern 9 van de methode Veilig Leren Lezen stond in het teken van ontdekken en proefjes.
De kinderen mochten in groepsverband verschillende proefjes uitvoeren.
Proef 1: kan het water door een theedoek?
Als je zonder jas door de regen loopt, dan word je kleddernat. Het water van de regen gaat
dwars door je T-shirt heen. Gaat het water uit een glas ook door een T-shirt/theedoek
heen?
De kinderen leerden voorspellen, voerden de stappen uit en uiteindelijk was dit het
resultaat...

Kijk eens naar de gezichten. Prachtig toch!
Proef 2: weet jij uit welk glas je drinkt?
Op tafel stonden 3 glazen met sinaasappelsap, appelsap en water. De kinderen mochten
hun neus stevig dichtknijpen en met een blinddoek voor de ogen een slokje nemen uit een
glas. Tot slot mochten zij raden uit welk glas zij gedronken hadden.
Niet alleen mochten de kinderen de vraag beantwoorden, maar ook toelichten. Daar leer
je tenslotte meer van.

Proef 3: oogje toeknijpen
Meestal kijk je met twee ogen naar de dingen om je heen. Maar
ook met één oog kun je goed zien. Kijk je met allebei je ogen
evenveel of heb je een dominant oog?

Veel kinderen waren verbaasd.
"Hoe kan het nou dat het plaatje ineens verschuift als ik mijn linkeroog dichtknijp.”
Zo ontdekten de kinderen heel veel en gingen ze zelfs thuis aan de slag met diverse
proefjes.
Bredeschool:
De verlengde leertijd activiteiten lopen bijna op zijn einde. In juni vinden alle laatste lessen
plaats. U bent als ouder uiteraard welkom om aan het einde van de laatste les even te
gaan kijken en te horen wat uw kind tijdens de lessen heeft gedaan. Sommige lessen
organiseren zelf een afsluiting. Uw kind ontvangt dan een apart briefje hierover.
We hopen dat alle deelnemende leerlingen weer leuke en leerzame lessen hebben gehad!
In september zal weer worden gestart met de activiteiten!

Schoolreisjes:
Het is bijna zover….
Op vrijdag 8 juni gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis.
Uw zoon/dochter heeft inmiddels een brief meegekregen waar alle informatie in staat.
De peuters gaan op dinsdag 3 juli op schoolreis. Uw kind krijgt nog een brief mee.

Klaver Zomerfeest:
Op woensdag 20 juni is het zover …… Het Klaver Zomerfeest!!!
Vanaf 15:30 uur tot 18:30 uur zijn er leuke activiteiten te doen. Er komt nog een brief met
daarin alle informatie over deze middag.
Dit jaar zetten wij ons in voor SOS Kinderdorpen, een organisatie die een veilig thuis creëert
voor kinderen in ontwikkelingslanden zonder familie. Ze plaatsen de kinderen zonder
ouders of veilig thuis in nieuwe gezinnen. Hier groeien deze kinderen op met broertjes en
zusjes en een liefdevolle SOS moeder totdat zij op eigen benen kunnen staan.

En nog meer feestjes…….:

Juffenfeest:
Op 29 juni vieren de leerkrachten uit groep 1 t/m 5 hun verjaardag met de kinderen.
Op 6 juli vieren de leerkrachten uit groep 6 t/m 8 hun verjaardag met de kinderen.

Afscheid groep 8:
Nog een paar weken en dan gaan de leerlingen uit groep 8 De Klaver verlaten!
Tot die tijd moet er nog veel gebeuren. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen voor de
musicals en daarnaast nog belangrijke lessen voor ze echt “weg” mogen van De Klaver.
Wij hopen veel ouders te mogen begroeten bij de uitvoering van de musicals op 4 en 5 juli.
Uw zoon/dochter krijgt via de leerkrachten alle informatie over de laatste weken op onze
school.
Oudernieuws:
Het Puk & KO thuisprogramma is
voor ondersteuning van de
taalontwikkeling van uw kind.
Voor de groepen nul B&C is het
op dinsdagochtend om 8.30 uur.
En voor de groepen nul A&D is
het op dinsdagmiddag om 13.15
uur in de ouderkamer.
Het Ik & Ko thuisprogramma is
voor ondersteuning van de
taalontwikkeling van uw kind.
Voor de ouders van de groepen 1
is het op maandag om 8.30 uur.
En voor de ouders van de
groepen 2 is het op woensdag om
8.30 uur in de ouderkamer.
De laatste ouderbijeenkomst van
dit schooljaar voor de ouders van
kinderen van groep 3 van Veilig
Leren Lezen is op vrijdag 22 juni
om 8.30 uur in de ouderkamer.

De laatste ouderbijeenkomst van
dit schooljaar voor de ouders van
kinderen van groep 4 van
begrijpend lezen en oefenen met
rekenen is op vrijdag 29 juni om
8.30 uur. Op de dependance.
Er is een leuke afsluiting van alle
ouderactiviteiten in de
ouderkamer op woensdag 4 juli
om 8.30 uur

Planningen voor het nieuwe schooljaar:
In het volgende oudernieuws ontvangt u een overzicht van alle vakanties en de verdeling
van de groepen.
Wanneer de nieuwe schoolgids klaar is zal deze via de website en de schoolapp te lezen
zijn.

Belangrijke datums:
7 juni
8 juni
11 juni
12 juni
20 juni
21 juni
29 juni
4 juli
5 juli
6 juli
6 juli
10 juli

: Groep 1A naar Kinderboerderij De Molenwei
: Schoolreis groepen 1 t/m 7
: Groep 2A naar Kinderboerderij De Molenwei
: Groep 2C naar Kinderboerderij De Molenwei
: Zomerfeest van 15:30 uur tot 18:30 uur
: Groep 1B en 1C naar Kinderboerderij De Molenwei
: Juffendag groepen 1 t/m 5
: Afscheidsavond groep 8A
: Afscheidsavond groep 8B
: Juffendag groepen 6 t/m 8
: Uitzwaaien groepen 8
: Laatste schooldag

Dit waren de mededelingen voor deze keer.

Met vriendelijke groet namens het team,
H. Waard en J. Wigbers

