”Het Klaverblad”

september 2018

We zijn weer begonnen!
Na een welverdiende zomervakantie zijn we weer vol energie begonnen aan het schooljaar. Er staan
weer een hoop nieuwe uitdagingen op ons te wachten. Nieuwe gezichten in school, een nieuwe
rekenmethode voor de groepen 3 t/m 8 en natuurlijk, eindelijk maar toch, de nieuwbouw gaat
binnenkort starten!
Vervanging juf Riëtte
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten is juf Riëtte in blijde verwachting van een tweeling. Zoals het
nu lijkt gaat zij het vanaf 23 september a.s. al rustiger aan doen. Wij zijn dus naarstig op zoek naar
een vervanger. Gelukkig zijn er op korte termijn mensen beschikbaar, dus hopelijk zit er een
geschikte kandidaat tussen. Zodra wij hierover meer weten, melden we dit uiteraard.
Even voorstellen…..juf Petra van der Scheer
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als intern begeleider op basisschool De Klaver. Daarnaast zal ik
directie-ondersteunende taken verrichten voor meester Martin. Dit houdt ook in dat ik bij zijn
afwezigheid het aanspreekpunt ben op school. Hiervoor heb ik gewerkt als leerkracht, intern
begeleider en als schoolleider op de scholen in Pieterburen, Kloosterburen en Warffum. Voor mij is
“De Klaver “een aantrekkelijke plek om te werken, omdat het een samenwerkingsschool is. In
Kloosterburen heb ik dit traject ook meegemaakt en het is mooi om samen met kinderen, ouders en
team dit proces te beleven. Ook het werken met IPC en LeerKracht is voor mij een uitdaging.
Natuurlijk is de bouw van een nieuw schoolgebouw ook erg leuk. Ik ben getrouwd, woon in Eenrum
en heb 2 kinderen. We zullen elkaar vast binnenkort wel treffen, komt u anders gerust even binnen
om kennis te maken. Tot ziens!
Even voorstellen…juf Mariska ‘t Hart
Dit nieuwe schooljaar ben ik hartelijk welkom geheten door het schoolteam en de leerlingen van
groep 3/4. Mijn naam is Mariska ’t Hart. Samen met juf Ellen geef ik dit schooljaar les in groep 3/4. Ik
woon in Groningen en vind het heerlijk om op de fiets langs het Groninger landschap richting Stedum
te rijden. De afgelopen 20 jaar heb ik in Hoogezand gewerkt met verschillende groepen, maar het
was tijd voor verandering en een nieuwe uitdaging binnen het basisonderwijs. In de klas kijk ik er
naar uit om samen met de leerlingen aan de slag te gaan. Om met muziek, dans en beweging, lezend,
luisterend en met allerlei spelletjes de kinderen de leerstof te laten ontdekken en te leren. Daarbij
wens ik alle leerlingen een mooi, interessant, bijzonder en avontuurlijk schooljaar toe!

Gymnastiek
Op dinsdagochtend hebben de groepen 3 t/m 8 gymnastiek van een vakleerkracht. In verband met
de veiligheid tijdens de lessen ter voorkoming van ongelukken zijn er richtlijnen opgesteld. Alle
kinderen moeten gymnastiekschoenen dragen en lang haar mag niet los worden gedragen. Onze
looproute met de kindeen naar het gymgebouw is ook gewijzigd. Wij steken over bij de kerk schuin

tegenover school en lopen via de parkeerplaats over het nieuwe stukje voetpad naar het
gymgebouw. Ouders kunnen hier de kinderen ook opwachten.

Oud papier
Vele jaren zijn er geheel vrijblijvend oud papier briefjes uitgedeeld in het dorp door de fam. Wieringa.
Inmiddels zijn zij gestopt met de kranten in het dorp en dus ook met het uitdelen van de briefjes.
Langs deze weg super bedankt voor het uitdelen! Wij zijn nu aan het kijken hoe we dit verder moeten
gaan doen. Wellicht is publicatie op deze wijze en in de Stedumer voldoende. Misschien moeten we
op zoek naar iemand anders die de briefjes wil uitdelen. Op dit moment zijn we er nog niet uit. De
oud papier container staat deze maand vanaf 14 t/m 16 september weer op het erf bij de fam. Bijen.
Zegt het voort, zegt het voort, de opbrengst gaat geheel naar onze school.

Nieuw: Reflextherapie
Binnen Noordkwartier is Renate Ottens, leerkracht en directie ondersteuner op de Farmsumerborg,
opgeleid om reflextherapie te mogen geven. Zij is in 2017 met succes begonnen op haar eigen school
en vanaf dit jaar wordt dat uitgebreid met twee andere scholen binnen Noordkwartier. De tot nu toe
geboekte resultaten zijn veelbelovend! In de bijlage informatie met voorbeelden wat er met reflexen
wordt bedoeld. Mochten wij als team denken dat reflextherapie van meerwaarde zou kunnen zijn
voor een kind zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen. Middels een toestemmingsformulier
geven jullie als ouder(s) toestemming om te kijken of hij/zij in aanmerking komt om het programma
van reflextherapie te doorlopen.

Formulieren HVO/GVO en de privacywet
Voor de zomervakantie hebben heel veel ouder(s) de formulieren al ingevuld. Wij hebben echter nog
niet alles terug. Volgende week willen we starten met de lessen HVO/GVO. Op dit moment kunnen
we de groepen nog niet maken omdat we niet alle namen bekend zijn. Ook de
toestemmingsformulieren in het kader van de nieuwe privacywet zijn nog niet allemaal retour. Voor
een ieder die nog moet invullen, in de gang bij de hoofdingang staan 2 bakjes met de betreffende
formulieren en een pen. Ter plekke invullen en check ook weer geregeld!

Agenda september
12
Klaverpodium
14 t/m 16 Oud papier container
18
Informatie avond alle groepen 20.00 uur t/m 21.30 uur
28
Maandsluiting georganiseerd door gr. 5 t/m 8

