”Het Klaverblad”

maart/april 2019

Periode maart/april
De periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie is dit jaar niet heel erg lang. De
meivakantie is eerder een april vakantie geworden. We beginnen immers weer op 6 mei. Ook
Pasen en Goede Vrijdag sluiten aan bij het begin van de meivakantie. Vandaar dit keer een
Klaverblad voor maart en april.

Jubileum juf Riekie
Afgelopen woensdag heb ik ontzettend genoten van mijn 40 jarig jubileum. Het was een dag vol
prachtige verrassingen. Ontzettend bedankt voor alle hartverwarmende reacties. Het was een dag
die ik nooit meer zal vergeten! Super bedankt!!
Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis / kamp
In het Klaverblad van januari is het verzoek gedaan voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
2018/2019. We zullen (via de bankrekening van de ouderraad) ook weer om uw bijdrage vragen
voor de schoolreizen en het kamp van groep 7/8 (21 mei en 22-24 mei 2019). Hiervoor ontvangt u
binnenkort een brief (uitgereikt door de leerkrachten aan de oudste kinderen van het gezin) met
daarop een overzicht wat totaal per gezin betaald moet worden. Mocht u de ouderbijdrage al
voldaan hebben, dan kunt u deze aftrekken van het bedrag wat in uw brief staat. Omdat de
overdracht van de functie van penningmeester in de ouderraad dit schooljaar wat langer duurde,
is het later dan gewenst dat we om deze bijdragen vragen. De bedoeling is om in het nieuwe
schooljaar dit eerder te doen, zodat een gespreide betaling beter mogelijk wordt. Alvast bedankt
voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Ouderraad BS De Klaver
Staking
Zoals eerder aangekondigd is er op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor het hele onderwijs,
van basisschool tot wetenschappelijk onderwijs. Er moet een goed investeringsplan komen voor
de huidige en toekomstige generaties. Onderwijs is geen kostenpost maar een investering in de
toekomst! Het hele team van de Klaver steunt de staking en gaat dus niet aan het werk. De
kinderen zijn die dag vrij. Wij hopen op een ieders begrip. Voor wie de actie extra wil
ondersteunen, teken de petitie op: www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/828122
Stagiaires
Alle scholen van Noordkwartier begeleiden jaarlijks stagiaires van de Pabo. Deze periode zullen
jullie in groep 1/2 juf Amanda en in groep7/8 juf Tessa tegenkomen. Beide zijn 1e jaars studenten
van de pedagogische academie Hanzehogeschool Groningen. Naast Pabo studenten zijn er ook
geregeld andere mensen in school. Dit varieert van snuffelstages, maatschappelijke stages tot
mensen die een dagje meekijken om te ervaren of onderwijs misschien een optie is om te starten

met een omscholingstraject. Onderwijs zit te springen om goed opgeleid personeel! Dit probleem
moet met man en macht worden aangepakt. Ook hiervoor is de stakingsactie bedoeld!
Nieuwbouw
Er wordt hard gebouwd aan de Hilmaarweg. De nieuwbouw projecten in de gemeente Loppersum
krijgen ook in de pers de nodige aandacht. De aannemer gaat er nog steeds vanuit dat de
oplevering ergens in augustus kan plaatsvinden. Of wij dan ook al gaan verhuizen is nog
onduidelijk. Er moet in die periode rondom het gebouw nog van alles worden gerealiseerd, van
betegeling rondom school tot de inrichting van het schoolplein. Hierover zijn op dit moment nog
geen duidelijke afspraken gemaakt, dit heeft o.a. met de financiering te maken.
Ondertussen zijn wij drukdoende met meubeloffertes. We mogen al onze meubels vervangen. Dit
is natuurlijk fantastisch. Ook hierbij komt het nodige kijken. Er zijn procedures afgesproken
rondom de aanschaf. Dus niet alles kan zo maar. Meubels moeten o.a. duurzaam zijn, gericht op
de toekomst en passend bij de visie van de school. Al met al een hele uitdaging!
Agenda maart/april
13 maart
15 maart
22 maart
27 maart
29 maart

Klaverpodium
Staking, kinderen zijn vrij
Oud papier container
Klaverpodium
Personeelsdag, kinderen zijn vrij

02 april
05 april
10 april
12 april
16/17 april
18 april
19 april
20 april t/m 05 mei
06 mei

Ouderochtend groep 1 en 2
Maandsluiting van maart
Klaverpodium
Koningsspelen (info volgt later)
Landelijke eindtoets groep 8
Pasen, alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij! (info volgt later)
Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij.
Meivakantie
Weer naar school

