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Na een geslaagd schoolreisje voor groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 7 hebben wij gisteravond met de
juffen een bezoek gebracht aan het kamp van groep 8 in Grootebroek. Wat is het mooi om te zien hoe
10 kinderen met elkaar optrekken, lol maken, veranderen in pubers en op een hele fijne manier met
elkaar hun Klaverwoidperiode afsluiten. Op zulke momenten ben ik heel trots op onze leerlingen,
samen creëren ze een hele fijne veilige sfeer. Op ons Klaverbord in de middenruimte staat: “Vanuit
een veilige omgeving samen bouwen aan een goede toekomst.” Het kamp was daar een heel mooi
voorbeeld van.

Welkom op school!
20 juni start Noa Olivia in groep 1/2. Noa Olivia, we wensen je alvast een
hele fijne tijd op de Klaverwoid!

Vakanties en vrij dagen schooljaar 2018-2019
Schoolvakanties 2018-2019
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Paasweekend
meivakantie
hemelvaartweekend
pinksterweekend
zomervakantie

20 okt -28 okt
22 dec -6 jan
16 feb - 24 feb
19 apr- 22 apr
23 apr - 5 mei
30 mei - 2 jun
9 jun - 10 jun
13 jul - 25 aug

Studiedagen/vrije (mid)dagen:
29 okt (dag)
6 dec (dag)
20 dec. (middag) compensatie kerstdiner
21 dec. (middag)
5 feb (dag)
10 apr (dag)
12 apr. (middag alleen gr 1 t/m 4 vrij)
21 jun (dag)
25 jun (dag)
12 jul (dag)

Formatie schooljaar 2018-2019
Schooljaar 2018-2019 gaan we weer werken met 4 combinatiegroepen.
De formatie zal er als volgt uit komen te zien:
Groepsleerkrachten:
Saskia Commandeur groep 1/2 ma, di, wo
Annelieke de Koning groep 1/2 wo, do, vr
Natasja Juist
groep 3/4 ma, di, wo, do*
Eriska Sijm
groep 3/4 vr
Paula van Olffen** groep 5/6 ma, di, wo
Elles Bel
groep 5/6 do, vr
Annemarie Meijer
groep 7/8 ma, di, do, vr
Barbara Burggraaf
groep 7/8 wo
*Natasja Juist wordt op de donderdag voor onbepaalde tijd vervangen door Eriska Sijm.
**In verband met zwangerschapsverlof van Paula van Olffen vanaf 3 sept. t/m 21 dec. in groep 5/6:
Ma, do, vr: Elles Bel
di, wo: Eriska Sijm
Directie:
Intern begeleider:
Onderwijsassistent:
ICT:
Vakleerkracht gym:
Conciërge:

Kim Bol
Barbara Burggraaf
Anneke Dekker
Suzanne Hofland
Sjaak Kalverboer
Fred Visscher

di, wo, do
di/do (wisselend)
ma, di, wo, do (ochtenden)
(geen vaste dag)
di
ma, vr (ochtenden)

Vergeet u zich niet aan te melden
voor de “aanschuiftafel Verkeer” van dinsdag 12 juni?
Aanmelden kan via parro-app of mailen naar
directie@klaverwoid.nl

Personeelsnieuws:
•
•

Juf Saskia zal helaas tot de zomervakantie niet als leerkracht voor groep 1/2 staan. We zijn
heel blij dat juf Francesca tot de zomervakantie Saskia kan blijven vervangen. Saskia zal zeker
nog wel in de groep langskomen om de kinderen nog even te zien, want die mist ze wel hoor!
Juf Paula heeft 6 juli haar laatste werkdag en daarna gaat zij lekker genieten van
haarwelverdiende zwangerschapsverlof. De vervanging voor na de zomervakantie is reeds
ingevuld (zie stuk formatie 2018-2019). De vervanging voor de laatste 2 weken van het
schooljaar is naar alle waarschijnlijkheid volgende week rond. Dan worden de ouders van
groep 5/6 daarover geïnformeerd.

•

Juf Eriska is na de meivakantie met veel plezier gestart in groep 3/4 voor 2 dagen per week.
Juf Natasja is weer 3 dagen aan het werk in groep 3/4.
Juf Ellen komt binnenkort afscheid nemen van groep 3/4. Berichtje van Ellen:
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de lieve kaartjes en steun na het overlijden van mijn
moeder. Het is voor mij een erg roerige tijd waarin veel gebeurt. Daarnaast heb ik fysieke
klachten waardoor het te zwaar is om voor de groep te staan. Ik zal de komende tijd wel af en
toe op school zijn als ondersteuning van Natasja en Eriska bij de CITO’s. Ik dank jullie voor het
vertrouwen en ik hoop de kinderen snel weer even te zien want ik mis ze wel hoor! Juf Ellen

Vanuit de gemeente Medemblik:

Laura (9) zoekt een pleegouder die haar topografie wil overhoren en Max (11) zoekt een
pleegouder die denkt aan zijn gymspullen.
Kom voor meer informatie naar de bijeenkomst op 3 juli in het gemeentehuis
Op onze school hangt sinds kort een spandoek. Hiermee steunen wij de landelijke actie ‘doneer je
schoolhek’, bedoeld om het tekort aan pleegouders onder de aandacht te brengen, ook in
Medemblik.
In Nederland zijn meer dan 16.500 pleeggezinnen. Een pleegkind krijgt bij pleegouders de
mogelijkheid om (tijdelijk) in een gezin op te groeien en zich te ontwikkelen. Omdat wij vinden dat
elk kind die kans verdient, steunen wij deze actie. Er is namelijk een groot tekort aan geschikte
pleegouders en daar willen we graag wat aan doen.
Evelien, van Parlan Jeugdhulp: “We zijn op zoek naar supergewone mensen. Natuurlijk is pleegzorg
bijzonder, maar het zijn de vanzelfsprekende dingen die pleegouders bieden die het zo bijzonder
maken. Juist het delen van alledaagse zaken met elkaar, dát is de kracht van pleegzorg.”
Ouders die meer willen weten over pleegouder worden kunnen zich melden bij Parlan voor een
informatiepakket: https://www.parlan.nl/content/pleegzorg/informatiepakket-pleegzorg-aanvragen
Ook wordt er op 3 juli om 19.30 een vrijblijvende informatieavond georganiseerd in het
gemeentehuis te Wognum. U kunt zich hiervoor aanmelden via pleegzorg@medemblik.nl
De gemeente Medemblik werkt op het gebied van pleegzorg samen met: William Schrikker
Pleegzorg, Leger des Heils Pleegzorg en Pleegzorg van Parlan Jeugdhulp

Avondvierdaagse 2018
Van 28 t/m 31 mei jl. hebben 49 (!) leerlingen van onze school meegedaan aan de jaarlijkse
Avondvierdaagse; 12 kinderen liepen voor het eerst mee. De inschrijvingen bleven maar
binnenstromen, wat een goede opkomst! We liepen dit jaar voor het eerst in Wognum. Onder bijna
tropische omstandigheden hebben we de vier avonden gewandeld. De tweede avond werd er
onweer voorspeld en besloten we met de hele groep 2,5 km te gaan lopen i.p.v. 5 km. Dit bleek een

goede beslissing te zijn geweest, want anders hadden we hoogstwaarschijnlijk het laatste stuk slecht
weer gehad. Ook de derde avond zat er onweer in de lucht, maar waren we wederom op tijd thuis.
Op de slotavond werden vol trots de medailles in ontvangst genomen. Ook kregen de deelnemers
een diploma, waardoor het uitreiken van de medailles wat langer duurde, maar dat mocht de pret
niet drukken.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar medewerking en hopen ook volgend jaar weer op een
hoge opkomst te mogen rekenen! Voor Simone was deze Avondvierdaagse de laatste editie na tien
jaar te hebben meegelopen, waarvan vijf jaar als "hulpouder". Ik denk er met een warm gevoel aan
terug. Marieke (hulpouder voorgaande jaren) en Judith (dit jaar voor het eerst hulpouder): bedankt
voor de fijne samenwerking!
Met sportieve groeten, Judith van Bemmelen en Simone Kok

Volgende nieuws: nieuwsbrief 17, 21 juni 2018

