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Paasweekend t/m 3 april (3 april =studiedag!)

Gisteren was in korte tijd de derde keer dat onze school dicht bleef, omdat er
werd gestaakt. Wij zijn met een deel van het team naar het Park Schouwburg
geweest. Daar was een bijeenkomst georganiseerd door en voor alle
schoolbesturen van West-Friesland. Het was een indrukwekkende
bijeenkomst met een zaal vol leerkrachten. De wethouder van Hoorn
omschreef het heel mooi: “Deze actie gaat niet over geld. Dit gaat over
kwaliteit en beroepseer en inhoud.” Tijdens de bijeenkomst stond
beroepstrots centraal met prachtige voorbeelden uit de praktijk.
Het beroep leerkracht basisonderwijs aantrekkelijk maken…dat is wel nodig.
Dat is afgelopen week ook wel gebleken op onze school, geen inval te vinden
bij afwezigheid van leerkrachten. Dit had toch gevolg dat er groepen een
(mid)dag thuis moesten blijven. Voor ons een ontzettend moeilijke keuze,
maar het kon niet anders. Bedankt voor jullie begrip in deze en nu maar
hopen dat het vak leerkracht heel snel aantrekkelijker wordt gemaakt want
het is zo’n ontzettend mooi beroep.

Let op!
Vanwege een overgang in mail binnen stichting Allure kunnen de leerlingen
vrijdag 16 maart t/m maandag 19 maart niet inloggen via hun google mailadres.
Dus er kan thuis ook niet aan presentaties gewerkt worden.
Welkom op school!
Kyan is gestart in groep 1/2. Kyan we wensen je een hele fijne tijd op de
Klaverwoid!

Vanuit de ouderraad: even voorstellen..
Beste ouders/ verzorgers,
Als nieuwe secretaris van de ouderraad, stel ik mij graag aan jullie voor.
Mijn naam is Linda Veenstra, getrouwd met Stefan en sinds dit schooljaar gaan onze oudste kinderen,
Ilya groep 3 en Tybe groep 2, naar de Klaverwoid.
Ik vind het leuk om mij in te zetten voor de school en ondersteun graag waar ik dat kan.
Hartelijke groet,
Linda Veenstra

Verkeersroute
De gemeente is gereed met de aanpassingen voor de school betreffende de schoolzone. Met deze
aanpassingen gelden er ook nieuwe verkeersafspraken om het verkeer bij de school zo veilig mogelijk
te laten verlopen:
• Op onderstaande afbeelding kunt u zien hoe de verkeersroute voor auto’s loopt, dit geldt
voor de momenten waarop de kinderen gebracht en gehaald worden. We willen u vragen om
met de auto deze rijrichting aan te houden tijdens deze momenten. Auto’s rijden dus niet
meer door de Weidelaan.
• De gele strook is kiss-and-ride, dit betekent kinderen afzetten en meteen weer doorrijden.
• Kiss-and-ride en parkeren voor de garages of in de bochten mag niet.
• Kinderen stappen met hun fiets af bij de verlaagde stoep op hoek speeltuin/schoolplein. Zij
lopen dan verder naar de fietsenstalling met de fiets aan de hand.
Woensdag 21 maart en donderdag 22 maart is onze verkeersouder Ycor bij start van school en
uitgaan van school op het plein aanwezig om vragen te beantwoorden over de nieuwe
verkeerssituatie. De leerlingen zullen ook deze dagen ingelicht worden over deze nieuwe afspraken.

Schoolvoetbaltoernooi 28 maart
We zoeken nog een coach voor het team van groep 3/4 en het
team van groep 7/8.
Alle voetballers alvast veel succes en vooral veel plezier!

Vanuit de activiteitencommissie:
Morgenavond is het weer zover: de jaarlijkse gezellige schoolbingo,
waar menig kind (en ouders!) weer naar uitkijken.
Voor de onderbouw van 18.30 tot 19.30 uur: 3 rondes plaatjes bingo voor €1,50.
Voor de bovenbouw van 20.00 tot 21.30 uur: 3 rondes bingo voor €1,50.
In het restaurant is deze avond ook weer veel lekkers te koop.
We kijken uit naar een gezellige avond!

Wist u dat…
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij donderdag 29 maart een Paasontboit op school hebben?
Alle kinderen dan een lekker ontbijtje voor een ander kind meenemen?
In de bijlage bij deze nieuwsbrief hier uitleg over wordt gegeven?
De komende 2 weken wij 2 dames krijgen die een snuffelstage gaan doen?
Sanne in groep 1/2 komt deze 2 weken?
Jessy zich deze 2 weken in de rest van de school inzet?
Wij heel blij zijn met de nieuwe paaltjes op het plein?
We nog wat schilderklusjes hebben op het schoolplein, dus als u een keer zin en tijd
heeft en het is mooi weer…de materialen zijn op school aanwezig.
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