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Belangrijke data
24 feb.
3 mrt.
5 mrt.
6 mrt.
9 mrt.
10 mrt.
13 mrt.
14 mrt.
15 mrt.

Start voorjaarsvakantie t/m 4 maart
Oud papier ophalen fam. Julian van Hoof en fam. Jesse de Jong
Luizencontrole
Groepsinfo 6
NL-doet (scholieren voortgezet onderwijs komen helpen)
NL-doet (met ouders laatste werkzaamheden voor schoolplein)
OR-vergadering
Mogelijke staking basisonderwijs
Nieuwsbrief 12

Gaat het gebeuren? Kan er in de komende voorjaarsvakantie misschien wel op natuurijs geschaatst worden?
Dat zou wel erg leuk zijn. Na een periode van hard werken met als afsluiter het rapport en de
voortgangsgesprekken kunnen de kinderen straks in ieder geval genieten van een lekker vakantieweekje. Ik
wens iedereen een fijne week toe.

Let op!
Er is afgelopen dinsdag een brief verstuurd via de mail over de mogelijke
staking van 14 maart.
Aanschuiftafel
25 januari heeft Wiebe Broekema tijdens de aanschuiftafel een
kijkje gegeven in het thematisch werken met wereldoriëntatie
op de Klaverwoid. Daarbij lichtte Wiebe toe wat 21eeuwse
vaardigheden zijn en op welke manieren we daar tijdens
wereldoriëntatie aan werken. 21eeuwse vaardigheden zijn
andere vaardigheden dan de meeste mensen vroeger op
school hebben aangeleerd. Naast kennis van inhoud zijn deze
21eeuwse vaardigheden heel erg belangrijk voor in onze snel
veranderende toekomst.
Met de ouders die er waren hadden we een inspirerende en
informatieve avond.
Enkele reacties van aanwezige ouders:

“Het was een inspirerende avond met verrassende inzichten over het onderwijs op de Klaverwoid”
Caroline Couwenberg
“Persoonlijk vond ik de aanschuiftafel erg interessant - goed om te horen hoe onze kinderen het beste
leren en om te weten hoe het onderzoekende onderwijs eruit ziet, maar vooral ook om de ervaringen
van de docenten hierover te horen. Waardevolle informatie om mee te krijgen, tenslotte brengen onze
kinderen een groot deel van hun tijd door op school. Hopelijk schuiven er volgende keer nog meer
ouders aan!” Anouk Veenstra
“Een leerzame avond! Heel leuk om meer achtergrond informatie te krijgen van passend onderwijs.”
Janneke van Eck
We hopen dat er op een volgende avond nog meer ouders zullen aanschuiven!

In blijde verwachting
Juf Paula en Patrick verwachten in augustus hun eerste kindje. Wat een leuk nieuws!
Wij wensen juf Paula een hele fijne zwangerschap toe!

Vanuit de activiteitencommissie:
Op vrijdag 16 maart houden wij weer de jaarlijkse Bingo!
De jongste kinderen van groep 1 t/m 4 van 18.30 tot 19.30
De kinderen van groep 4 t/m 8 van 20.00 tot 22.00
(Groep 4 mag zelf kiezen met welke rondes zij meespelen: plaatjes- of cijferbingo)
Er zijn altijd leuke prijzen te winnen, lekkere taarten te koop in het restaurant en veel gezelligheid.
Zet deze datum vast in de agenda!
Nodig familie en buren uit om mee te spelen!
Prijzen kunnen nu al ingeleverd worden (lerarenkamer)!
Voorbeelden van prijzen voor de bovenbouw zijn:
- Badschuim/ douchegel
- HaarGel
- Make-up
- (Voet)bal
- Gelpennen

Voorjaarsconcert Fanfare
Op 10 maart 2018 geeft West Frisia haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit jaar gebeurt dit in
samenwerking met alle leerlingen van OBS De Klaverwoid, waarin de kinderen een bijdrage leveren
aan door hen zelf gekozen nummers. Alle nummers staan in het thema van Walt Disney films. Op
school wordt er druk geknutseld aan maskers en andere knutsels rond een bepaalde film (Lion King,
Kleine Zeemeermin, Aladin en Frozen) en zullen de kinderen gaan dansen op muziek uit deze film.
Tijdens het concert mogen de kinderen van school tijdens de muziekstukken hun geknutselde werk
showen en ondertussen bewegen op de muziek. We hopen dat veel kinderen en ouders het leuk
vinden om te komen.
Donateurs hebben vrij toegang net als alle kinderen tot 12 jaar. Ieder kind van de Klaverwoid krijgt
een vrijkaartje voor één persoon. Om de onkosten toch nog ietwat te kunnen bestrijden wordt voor
het overige volwassen publiek een toegang van EURO 2.50 gerekend.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een aankondigingsposter van het voorjaarsconcert.

Leerkrachten groep 3/4
Na de voorjaarsvakantie zal juf Ellen op maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 3/4 staan. Juf
Natasja is vanaf dan op woensdag en donderdag weer aanwezig. Juf Loni komt maandag 5 maart nog
één dagje werken, zodat zij ook nog even afscheid kan nemen.

KlaverfrisIII

Zaterdag 10 maart
Vorig jaar zijn we begonnen met het Klaverfris III project voor het schoolplein. Heel veel
veranderingen zijn ook al duidelijk zichtbaar. Helaas was er niet genoeg tijd om alle klussen af te
maken. Daarom willen we dit jaar op zaterdag 10 maart van 08.00 tot 13.00 het project af maken.
Ook in 2018 draagt het Oranje Fonds weer financieel bij aan ons Klaverfris III project.
NLDOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om de handen uit de
mouwen te steken.
Voor deze dag zijn we op zoek naar vrijwillige ouders, grootouders en verzorgers.
Aanmelding kan via de Parro-app en via directie@klaverwoid.nl .
Informatie kunt u opvragen bij de ouders van de OR en bij Kim.
Inspiratie voor ons Klaverfris/NLdoet project vindt u op: https://www.nldoet.nl/klus/32439
Alvast bedankt namens de ouderraad, het team en de kinderen van de Klaverwoid.

Ontruiming
Minimaal twee keer per jaar vindt er op de Klaverwoid een ontruimingsoefening plaats.
De BHV’ers (juf Annelieke en juf Paula) alarmeren alle aanwezigen in het gebouw. Onder begeleiding
van de leerkracht verlaten de kinderen de school in een rij met hun vaste brandmaatje.
Woensdag 31 januari kregen we i.v.m. een gaslek in de straat, te maken met een echte ontruiming!
Deze verliep anders dan we gebruikelijk oefenen en was daardoor des te leerzamer.
Met het team hebben we hier veel van kunnen leren en tijdens de studiedag hebben we het uitvoerig
geëvalueerd.

Wij nemen alle geëvalueerde punten op in ons vluchtplan en zullen hierop anticiperen tijdens onze
volgende ontruimingsoefeningen.
Annelieke en Paula

Volgende nieuws: groepsinfo 6, 6 maart 2018

