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Vervanging juf Riëtte
Met ingang van maandag 24 september gaat juf Riette het al rustiger aandoen. Gelukkig hebben we
vervanging voor haar kunnen regelen. Juf Britt van Assendelft zal vanaf maandag bij ons op de Klaver
aan de slag gaan. Juf Riette zal haar, samen met juf Klaassiena, de komende weken zo goed mogelijk
gaan inwerken. Juf Britt zal zich in het Klaverblad van oktober verder aan jullie voorstellen.
Klasbord
Om de twee weken krijgen jullie van alle groepen de nodige informatie via de mail, nieuws uit de
klas. Voor ons erg leuk om te doen, maar het kost ook veel extra tijd. We zijn op zoek gegaan naar
een andere leuke manier om jullie toch van informatie te voorzien. Veel scholen gebruiken hiervoor
Klasbord.
Klasbord is een veilige en beschermde online omgeving die helemaal ontwikkeld is voor gebruik in
het onderwijs. De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en is de enige persoon die nieuwe
berichten kan plaatsen op Klasbord. Klasbord voldoet volledig aan de nieuwe privacywet. Vreemden
kunnen op geen enkele wijze de geplaatste informatie lezen. Inmiddels hebben wij een account voor
De Klaver groepen aangemaakt. Binnenkort krijgt iedereen een uitnodiging via de mail met daarin
een stappenplan hoe je de groep(en) kunt gaan volgen. Het is een leuke, snelle manier om jullie op
de hoogte te houden, nieuws uit de klas 2.0!
Overblijven
De overblijfouders zijn weer vol enthousiasme begonnen aan het nieuwe schooljaar. De aantallen ten
opzichte van vorig schooljaar zijn weer wat veranderd. Sommige dagen wat meer kinderen, andere
wat minder. Om het overzicht te behouden op het plein hebben we een verzoek aan alle ouders van
wie de kinderen thuis eten. Willen jullie de kinderen niet voor half 1 naar school sturen/brengen. Nu
zijn er al kinderen om 12.15 uur terug op school, dit zorgt voor een onoverzichtelijke situatie voor de
overblijfouders.
Alvast bedankt!
Maandsluiting
De geplande maandsluiting van vrijdag 28 september gaat niet door. We zullen z.s.m. een nieuwe
planning maken.

