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Beste ouders,
Voor u ligt het eerste oudernieuws van het schooljaar 2018-2019 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.

Welkom terug op school:
De vakantie is voorbij en het Klaverteam is er weer klaar voor….!
Wij wensen u en uw kind(eren) een goed schooljaar toe op De Klaver.

Nieuwe Privacywet
Dit jaar is de nieuwe Privacywet van kracht gegaan. Dat betekent dat we nieuwe
formulieren hebben waarin wij uw toestemming vragen voor bijvoorbeeld het gebruiken
van foto’s en de persoonsgegevens van uw kind.
Deze formulieren krijgt uw kind aan het begin van het schooljaar mee. Wij willen u vragen
dit formulier goed door te lezen en deze ondertekend bij de leerkracht weer in te leveren.
Dit hoeft alleen dit schooljaar, omdat de nieuwe Privacywet is ingegaan. Als u op een later
tijdstip toch nog iets wil veranderen of uw toestemming wilt intrekken, kunt u dat altijd
doorgeven bij de directie.
De schoolgids:
De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw samengesteld. Alle leerlingen uit de
peuterspeelzaal, groep 1 en groep 5 krijgen aan het begin van het schooljaar mee naar
huis. Ook wanneer kinderen worden ingeschreven krijgen ouders de schoolgids mee. Alle
andere ouders kunnen de schoolgids downloaden via internet. Mocht u geen internet
hebben dan kunt u bij de directie een exemplaar ophalen.

Personeel:
Juffrouw Ruth is in de vakantie bevallen van een gezonde zoon. Zijn naam is Maas en wij
wensen hen veel gezondheid toe.

Schoolmaatschappelijk werk:
Mijn naam is Esther en ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan
bassischool de Klaver.
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, leerkrachten en intern begeleiders
maar ook voor de kinderen. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft wat betreft
opvoeden en opgroeien, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken,
voor informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt
maken. Ik kan met u in gesprek, maar ook met uw kind mocht hier behoefte aan zijn. Er
kunnen allerlei vragen worden voorgelegd, van groot tot klein. U bent ook welkom als u
niet zeker weet of u bij mij aan het juiste adres bent. Samen kunnen we kijken of ik kan
helpen en anders zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt. Ik zal enkele
voorbeelden geven waarmee u onder andere naar het schoolmaatschappelijk werk kunt;



Mijn kind is vaak druk en dwars. Hoe kan ik daar mee omgaan? Wat kunnen jullie
hierin betekenen?
Mijn kind is vaak onzeker, bang en heeft last van faalangst, kunnen jullie meedenken
wat we hier in kunnen doen?
Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van mijn kind?
De opvoeding valt mij zwaar. Kan ik als ouder een training of opvoedcursus volgen?
Mijn kind wordt gepest.
De bezoekregeling loopt niet goed. Bij wie kan ik terecht voor advies?
Wat vertel ik de kinderen over verlies en sterven?



Hoe beloon ik het gedrag van mijn kind op een goede manier?








Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. De
schoolmaatschappelijk werker hanteert een beroepsgeheim en geeft geen gegevens
aan derden, tenzij ouders daarom vragen of toestemming geven.
Ik zal elke dinsdag en woensdagmorgen op school zijn zodat u vragen kunt stellen of
kunt binnenlopen. U kunt me vinden in de ruimte naast de trap links op de bovenste
verdieping.
U kunt mij bereiken op 06 20920034 voor het maken van een afspraak of om
informatie op te vragen. Dit kan ook in overleg met de leerkracht en/of de ib’er.
Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen of u bent nieuwsgierig wie
ik ben, dan bent u van harte welkom!

Thuisprogramma´s voor ouders
Er komen dit schooljaar weer
verschillende
informatiemomenten voor
ouders die hun kinderen
thuis met taal willen helpen.

Er is een programma voor de ouders van de peuters,
Puk & Ko thuis
Deze bijeenkomst voor de ouders is op:
Dinsdagochtend om 8.30 uur en op dinsdagmiddag om 13.15 uur
Er is ook een programma voor de ouders van kinderen van de groepen 1 en 2 : Ik
& Ko thuis.
De thema´s lopen gelijk met de onderwerpen in de klas van Ik & Ko.
Voor de groepen 1 is het iedere maandag om 08.30 uur.
Voor de groepen 2 is het iedere woensdag om 08.30 uur.
We hebben ook weer het plan om “Veilig Leren Lezen” voor groep 3 en begrijpend
lezen voor groep 4 op te starten.
Deze ouders krijgen nog te horen wanneer we hiermee beginnen.
Elke donderdagochtend om 8.30 uur is er koffieochtend of een themabijeenkomst.
Al deze ouderactiviteiten zijn natuurlijk in de ouderkamer op de eerste verdieping.

Belangrijke datums september:
11 september:
Informatie avond groep 1 t/m 5
13 september:
Informatie avond groep 6 t/m 8
24 september:
Studiedag – alle leerlingen zijn vrij
28 september:
Sponsorloop – meer informatie volgt
Dit waren de mededelingen voor deze keer.
Met vriendelijke groet namens het team,
H. Waard en J. Wigbers

