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Namens het hele Klaver team, iedereen de beste wensen voor 2019!
Nieuwbouw
De nieuwbouw vordert gestaag. Fundering en vloeren liggen er al. We zijn met de gemeente nog in
overleg over de officiële opening van het bouwterrein. Zodra er een datum is gepland, laten we dit
jullie weten. Ondertussen zijn we met het team druk doende met het uitzoeken van meubilair. Onze
meubels zijn allemaal afgeschreven en alles mag dus worden vervangen. Vinden wij helemaal niet
erg! Wat er dan nog op het programma staat is het schoolplein. We hebben al een mooi plan liggen,
alleen de financiering is nog niet rond. We moeten wachten op gemeente en schoolbestuur wat
hierover wordt besloten. Wordt vervolgd. Woensdag 9 januari starten we met het project Bouwen
voor alle groepen. We beginnen met een speurtocht door het dorp langs oude winkels, scholen en
nog veel meer.
Oud papier opbrengsten
In 2018 is er weer flink wat papier verzameld voor school. De vergoeding bedroeg 32 euro per ton.
We hebben ongeveer voor 350 euro vergoed gekregen (laatste afrekening is nog niet binnen). Per
container 70 euro. Al het papier is welkom, dus blijf vooral veel naar de container brengen! De data
voor 2019: 25 januari, 22 maart, 17 mei, 5 juli, 13 september en 22 november.
Ouderbijdrage
Ook dit schooljaar wordt er een bijdrage gevraagd. Veel mensen hebben dit inmiddels ook gedaan.
Deze bijdrage is vrijwillig. Vanuit de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd die niet in het
lesprogramma horen. Het gaat dus om extraatjes die het schoolleven van de kinderen nog leuker
maken: excursie, boekendag, paasmaaltijd, sinterklaasfeest etc. Zonder deze bijdrage lukt dit
allemaal niet. De ouderbijdrage is €13,- per kind. Voor leerlingen die gedurende het jaar instromen
verwachten we een bijdrage over de kwartalen die nog volgen in het jaar. Het liefst zien we dat het
bedrag in één keer wordt gestort, maar het kan ook in termijnen. Het bedrag kan onder vermelding
van ouderbijdrage met naam + groep leerling worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL49RABO0156487624 t.n.v. OR BS De Klaver.
Ouders in de klas
Wij vinden het heel leuk als ouders ’s morgens even in de klas komen kijken. De kinderen hebben
vanaf half 9 les. Dit betekent dat de eerste 10-15 minuten al lestijd is. Het is niet de bedoeling dat
ouders daarna nog in de gang of bij de ingang van de klas blijven kletsen, heel gezellig natuurlijk,
maar het leidt helaas wel af. Daarom het verzoek om niet te lang te blijven.
Cito Toetsen
Gedurende hun hele schoolloopbaan worden kinderen getoetst. We maken onderscheid in methode
toetsen en de zogenaamde Cito toetsen. De methodetoetsen komen uit de reguliere leerboeken van
de kinderen. Zodra er een blok of hoofdstuk af is, volgt er een methode toets. De Cito toetsen
worden slechts 2x per jaar afgenomen. Er zijn toetsen voor technisch en begrijpend lezen, rekenen
en spelling.
Een Cito toets meet op welk niveau de vaardigheid van het kind ligt, het is een vaardigheidstoets. Er
wordt hierbij een groot beroep gedaan op inzicht. Het is heel goed mogelijk dat een leerling meer
tijd nodig heeft om de lesstof onder de knie te krijgen. Of misschien vindt hij het moeilijk
verschillende vaardigheden te combineren en/of toe te passen in nieuwe situaties.

De uitslagen van alle toetsen komen in de computer en worden door ons geanalyseerd. Vervolgens
gebruiken we de analyses ook om de leerdoelen voor de komende periodes in te plannen in het
eigen leerplan van ieder kind. De uitslagen van de Cito toetsen in groep 6, 7 en 8 worden ook ingezet
in de plaatsingswijzer voor het bepalen van het juiste schoolniveau na de basisschool.
Vanaf 21 januari starten we met de eerste Cito toetsen van dit schooljaar. Een toets periode duurt
totaal 2 weken. Rondom juni nemen we de tweede serie Cito toetsen af. De lessen worden
gedurende de toets periode aangepast aan het toets rooster.
Klasbord
Sinds enige maanden gebruiken we KLASBORD, een online afgeschermde omgeving voor ouders van
de eigen school. Iedereen heeft al een tijd geleden via de mail de benodigde instructies gekregen om
Klasbord te kunnen activeren. Veel ouders hebben dit inmiddels gedaan. Voor wie dit nog niet heeft
geregeld en wel op de hoogte wil blijven van alles wat er in de klas gebeurd, check even de mail en
neem de vervolgstappen zoals aangegeven of vraag juf Daniëlle even naar de inlogcodes.
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Margedag, alle kinderen zijn vrij.
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