”Het Klaverblad”

september 2019

Stagiaires
Gelukkig zijn er nog genoeg studenten die heel graag meester of juf willen worden. We hebben
ze voor de toekomst ook heel hard nodig! Wij hebben vanaf vandaag 2 stagiaires van de
Hanzehogeschool Groningen/Pabo, Suzanne Luijckx is gestart in groep 7/8 en Cilia Schrage is
gestart in groep 1/2. Welkom op De Klaver!

Jaarrooster BS De Klaver
september
23
24 t/m 27
oktober
21 t/m 25

margedag
Verhuizing school
herfstvakantie

december
23 december t/m 3 januari

Kerstvakantie

februari
5
17 t/m 21

margedag
voorjaarsvakantie

april
15 en 16
27 april t/m 10 mei

IEP eindtoets groep 8
meivakantie

mei
21

hemelvaart

juni
9

17

Schoolreizen gr 1/2 en 3 t/m 6
(onder voorbehoud)
Schoolkamp gr 7/8
(onder voorbehoud)
margedag

juli
6 juli t/m 14 augustus

zomervakantie

10 t/m 12

Verhuisplanning/ Let op: er zijn wijzigingen!
De belangrijkste data op een rijtje:
-dinsdag 24 t/m vrijdag 27 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. de verhuizing (week 39)

-vrijdag 27 september zal er een inloop zijn voor kinderen en hun ouders van 16-17 uur, zodat
iedereen even heeft gezien hoe de klas en de school eruit ziet.
-woensdag 9 oktober de officiële feestelijke opening van de school. Van 11-12 uur voor
genodigden en ouders. Kinderen zijn om 12 uur vrij. Van 13-14 uur voor omwonenden,
dorpsgenoten en alle andere belangstellenden.
Uitnodigingen worden door de gemeente Loppersum verstuurd. Op dit moment zijn ze nog niet
klaar.
-week 40 (onder voorbehoud) verkoop overgebleven spullen uit gebouw aan de Bedumerweg,
aankondiging volgt z.s.m.

Oud papier
De oud papier container staat er ook dit jaar weer bij de fam. Bijen Hoofdstraat 47.
-13 september 2019
-22 november 2019
Schoolplein
Bij onze school wordt een mooi schoolplein gerealiseerd. Hopelijk worden er nog een aantal
speeltoestellen geplaatst voor onze eerste schooldag. Verder moet er nog heel veel aangeplant
en gezaaid worden. De hoge heuvels aan de rechterkant van het gebouw moeten nog lager
gemaakt worden i.v.m. de veiligheid en het overzicht. Dit gaat al met al nog wel even duren. De
eerste maanden zal het een beetje improviseren worden. Maar, uiteindelijk wordt het allemaal
prachtig! Tot die tijd mogen de kinderen onder schooltijd niet op de hoge heuvel en het
omliggende deel komen. Het is nu allemaal klei en het wordt een grote bende buiten en binnen
als iedereen er door- of overheen loopt. Dat zal voor heel veel extra schoonmaakwerk gaan
zorgen waar we niet echt op zitten te wachten. We zullen met de kinderen afspraken maken over
het gebruik van het terrein.

Agenda september
13
19

24
25,26,27
27

Oud papier
Opening oktobermaand kindermaand
De burgemeester van Loppersum komt voor
ons allemaal voorlezen
Margedag, alle kinderen zijn vrij
Verhuizing, alle kinderen zijn vrij
16-17 uur inloop voor ouders en kinderen

