”Het Klaverblad”

oktober 2018

Oktobermaand kindermaand
Gratis naar het museum, theater of dansschool? Dat kan in oktober! In Groningen, Friesland en
Drenthe kun je meedoen aan workshops, speurtochten, tentoonstellingen bezoeken en nog veel
meer. Zie voor uitgebreide informatie de website www.kindermaand.nl
Kinderboekenweek
Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen en gedichten helpt ons om sociaal te
functioneren. Door fictie te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor
anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest, ziet
zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor weer vaker lezen. Om lezen extra te
stimuleren is er de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar van 3 t/m 14 oktober. Het thema is Kom
erbij, vriendschap. Inmiddels hebben we de opening al achter de rug. In alle klassen wordt er verder
aan het thema gewerkt, want lezen is leuk!
Even voorstellen…..juf Britt van Assendelft
Hallo allemaal, mijn naam is Britt van Assendelft en ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren in Rotterdam
en opgegroeid in het Friese dorpje Joure. Samen met mijn vriend woon ik in een klein appartement in
het hartje van Groningen. Momenteel sta ik voor groep 5/6 op de basisschool de Klaver te Stedum. Ik
zal op deze school werkzaam zijn tot en met 18 april ter vervanging van een zwangerschapsverlof. Ik
heb er erg veel zin in en wie weet tot ziens!

Muziek
We willen dit schooljaar ons muziekonderwijs onder de loep nemen. Wat doen we er nu al
aan, waar schieten we te kort, wat kunnen we verbeteren enz. enz. Zoals wellicht bekend is
muziekvereniging Jehova Nissi helaas gestopt met al haar activiteiten. De instrumenten zijn
verkocht, leden zijn naar andere verenigingen gegaan. Op dit moment is het bestuur bezig
met het afhandelen van de allerlaatste zaken. Het zou heel jammer zijn als de kinderen niet
meer in aanraking komen met (blaas)muziek. De vereniging zou het mooi vinden als
daarvoor toch aandacht blijft bestaan onder de jeugd. Om ons daarbij te helpen hebben wij
een gift ontvangen van Jehova Nissi van maar liefst €3000,- !! Wij mogen dit bedrag gaan
besteden aan muziekonderwijs, muziekprojecten, aanschaf materialen enz. Wij zijn hier
ontzettend blij mee en gaan eens heel goed kijken wat we als eerste gaan oppakken. Jehova
Nissi super, super bedankt!!!!
Conciërge
Onze conciërge Luis gaat ons helaas verlaten. Luis wil heel graag full time aan het werk. In het
noorden is hem dat tot nu toe niet gelukt. Hij heeft besloten om zijn geluk elders in Nederland te
beproeven. Om die reden gaat hij met zijn gezin verhuizen naar Dronten. Wij vinden dit heel jammer,
maar begrijpelijk. We wensen Luis en zijn gezin alle geluk toe in Dronten. Voor onze school zijn we

inmiddels op zoek naar een nieuwe conciërge. We kijken eerst intern binnen Noordkwartier of we
een oplossing kunnen vinden. Zodra hier meer over bekend is, zullen we jullie daarover informeren.

Agenda oktober
10
Er is geen Klaverpodium i.v.m. voorstelling kinderboekenweek
19
Maandsluiting
20 t/m 28 herfstvakantie

