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Beste ouders,
Voor u ligt het tweede 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.

Personeel:
Juf Ingrid (4B) is in blije verwachting van een meisje! De uitgerekende datum waarop dit
wondertje ter wereld zal komen is 5 januari 2019. Juf Ingrid gaat dan ook met
zwangerschapsverlof per 10 december 2018. Haar laatste werkdag is op vrijdag 7
december. Juf Edith zal haar vervangen op dinsdag tot en met vrijdag. Op de maandagen
zal dit gedaan worden door (…)
Op 15 mei zal juf Ingrid weer beginnen met werken en werkt dan van woensdag tot en
met vrijdag in groep 4b. Juf Edith blijft ook de juf van deze klas op maandag en dinsdag.

Bedankt:
Ik wil graag alle kinderen en ouders van De Klaver heel hartelijk bedanken voor het
fantastische afscheid op 6 september .
Dank jullie wel voor alle prachtige bloemen en cadeaus, het heeft mij erg verrast en diep
ontroerd.
Ik heb altijd met veel plezier op De Klaver gewerkt en zal iedereen gaan missen, maar ik
kom zeker nog regelmatig op De Klaver om een handje te helpen waar het kan.
Heel hartelijk bedankt voor alles!
Met vriendelijke groet,
Cock van Dalen

Herhaald lezen in groep 4B:
In groep 4 leren de kinderen steeds beter lezen. Juf Ingrid giet dit in een leuke, nieuwe
vorm om zo het lezen in de klas nóg leuker te maken. Hier heeft zij uw hulp bij nodig!
Heeft u thuis nog oude (lees)brillen? Deze zouden wij in groep 4B goed kunnen gebruiken!
U kunt ze in de bak voor de klas van groep 4B achterlaten. Alvast bedankt!

Werkweek groep 8:
Het is zover …. De kinderen van groep 8 gaan op werkweek!
Ze vertrekken op maandag 1 oktober naar een mooi kamphuis in de bossen en komen op 3
oktober weer terug! De leerlingen uit groep 8 zijn donderdag 4 en vrijdag 5 oktober vrij!
Via de leerkrachten heeft u al informatie ontvangen.

Inentingen:
Binnenkort (17 oktober 2018) organiseert het Centrum van Jeugd en Gezin weer
vaccinatiedagen voor alle 9-jarigen. De kinderen krijgen dan een inenting voor difterie,
polio, tetanus en bof.
Ook meisjes van 12 jaar worden opgeroepen voor HPV1 en HPV2
U krijgt daar bericht over met de datum en plaats waarop u verwacht wordt.

Ouderbijdrage:
Alle kinderen hebben in september een brief over het betalen van de ouderbijdrage
meegekregen. U kunt de ouderbijdrage contant op school betalen of via het IBAN-nummer
NL41 ABNA 0413 8239 38 t.n.v. Ver. Schooladministraties Rotterdam i.z. De Klaver. Wilt u
de naam van uw kind en de groep erbij zetten svp.

De app:
De Klaverapp is al geruime tijd niet meer up-to-date en wij vragen u hier geen gebruik
meer van te maken. De app zal binnenkort verdwijnen. Het doel is niet tot zijn recht
gekomen en wij zullen binnenkort overgaan naar Klas bord. Hierover ontvangt u later meer
informatie.
De website is meer informatief en Klas bord krijgt als doel om foto’s e.d. per klas te tonen.

Leertijduitbreiding:
De leertijduitbreiding is vanaf 17 september weer gestart! Heel veel leerlingen hebben zich
opgegeven voor een of meerdere activiteiten! Het is erg leuk te zien hoe enthousiast de
leerlingen en de vakkrachten weer zijn!
Als uw kind meedoet wilt u dan proberen op de dag van zijn/haar activiteiten geen andere
afspraken te maken? Het is altijd jammer als een kind een les mist en het geeft
onduidelijkheid bij de hulpmoeder en vakkracht.
Ook blijft het belangrijk, dat wanneer uw kind moet worden opgehaald na de
activiteit(en), u of iemand anders op tijd is. Wij kunnen niet altijd waarborgen dat er
iemand bij uw kind kan wachten. In noodgevallen of voor andere vragen appt u dan
Marlies Gerritsma, de coördinator, zij kan dan doorgeven dat u later bent met ophalen
bijvoorbeeld. Tel.: 06-53552870 – niet bellen maar stuurt u een bericht, deze wordt gelijk
gelezen!
Schoolsport:
Ook zijn de proeflessen van een aantal sporten gestart. Helaas konden wij in blok 1 maar 3
sporten aanbieden. Wij hopen in het volgende blok meer sporten te kunnen aanbieden.
Uw kind heeft een bevestiging ontvangen en wij gaan er vanuit dat uw kind dan ook
daadwerkelijk meedoet met deze 5 proeflessen! Er is namelijk maar heel beperkt plaats.
Na de proeflessen ontvangt u informatie om uw kind lid te maken van de sportclub. Dit is
uiteraard vrijblijvend! Er is een mogelijkheid om bij een bepaald inkomen de contributie
door het Jeugdsportfonds te laten betalen. U kunt hiervoor informatie vragen aan Marlies
Gerritsma, coördinator.
Zij zit op het hoofdgebouw op de 2e verdieping, loopt u gerust binnen!

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 groepen 1/2 is het op
maandag om 8.30 uur.

Er is een ouderbijeenkomst voor
de ouders van kinderen van
groep 3 van Veilig Leren Lezen op
vrijdag 5 oktober om 8.30 uur
in de ouderkamer.

Er is een voorlichting over:
Gezond gebit voor uw kind!
Donderdag 11 oktober om
8.30 uur in de ouderkamer.

Er is een ouderbijeenkomst voor
de ouders van kinderen van de
groepen 4 en 5.
Op woensdag 17 oktober om
8.30 uur, geeft meester Ricardo
een presentatie over: Hoe kan ik
mijn kind helpen bij het leren.
Wilt u meer weten over dit
onderwerp?
Kom dan ook naar de
ouderkamer!!

De taalcursus gaat over:
 Hoe u beter Nederlands leert
lezen, spreken en begrijpen.
 Hoe u een gesprek kunt u
voeren over uw kind met
bijvoorbeeld de juf / meester.
 Hoe u uw kind kunt helpen bij
het leren.
Inschrijven of vragen bij
Khadija.

Verkeersveiligheid bij de school:
Om de kinderen veilig te laten oversteken is het belangrijk dat zij goed kunnen kijken of er
verkeer aan komt. Regelmatig staan er nog steeds auto’s dubbel geparkeerd. Dit is
verboden!
Volwassenen moeten het goede voorbeeld geven en kinderen leren goed over te steken.
Soms rennen zij over wat een gevaarlijke situatie oplevert voor het overige verkeer.

Belangrijke datums oktober:
1 t/m 3 oktober: Werkweek groepen 8
4 en 5 oktober:
Leerlingen groep 8 zijn vrij
17 oktober:
Groepen 8 naar Kinderboerderij De Molenwei / Les Bijen
17 oktober:
Vaccinatiedag 9-jarigen DTP/BMR
18 oktober:
Afsluiting Kinderboekenweek; ouders v.a 15:00 uur welkom in de klas
22 t/m 26 oktober: Herfstvakantie
Dit waren de mededelingen voor deze keer.
Met vriendelijke groet namens het team,
H. Waard en J. Wigbers
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