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Belangrijke data
9 okt.
13 okt.
17 okt.
18 okt.
19 okt.
20 okt.
21 okt.

Start boekenkraam in middenruimte
Schoolfotograaf
OR-verg.
Ondersteuningsteam
Afsluiting “Klaverwoid terug in de toid” 13.15 uur
Studiedag: alle leerlingen vrijdag
Herfstvakantie t/m 29 okt.

U heeft het vast gezien. Afgelopen donderdag, de staking in het basisonderwijs. Wij
waren ook in Den Haag met ons team, wat indrukwekkend zeg. Met zoveel mensen
die allemaal hetzelfde beroep uitoefenen, opstaan voor beter basisonderwijs.
Ons spandoek had de tekst: Basisonderwijs verdient meer!
We hebben heel hard aan de bel geluid afgelopen donderdag, nu hopen dat ze ons
hebben gehoord.

Onderwijskwaliteit: gepersonaliseerd leren
20 oktober staat de eerste studiedag van dit schooljaar gepland. Voor de leerlingen betekent dit een
vrije dag voor de herfstvakantie. Voor de leerkrachten staat deze dag in het teken van het verder
verdiepen van het gepersonaliseerd leren. Wij gaan deze dag aan het werk met leergesprekken met
kinderen, hoe haal je nu het meeste uit een gesprek met een leerling over zijn of haar leerdoelen?
Daarnaast zullen we met elkaar kijken naar het thematisch werken, het gepersonaliseerd leren
tijdens wereldoriëntatie, waarbij de kinderen hun eigen onderzoek doen rond een bepaald thema.
We zullen aan de slag gaan om dit nog verder te verbeteren. Hierbij worden we begeleid door Wiebe
Broekema vanuit Exova.
Op 31 oktober staat er een aanschuiftafel gepland. Tijdens deze aanschuiftafel komt Wiebe uitleg
geven over gepersonaliseerd leren en laten we u zien hoe de kinderen aan het werk zijn tijdens het
thematisch werken. We hopen op een goed gevulde aanschuiftafel. Vanaf maandag 9 oktober kunt u
zich aanmelden voor deze aanschuiftafel via de inschrijflijsten bij de entrees of u kunt mailen naar
directie@klaverwoid.nl. Deze aanmelding is voor ons om een indicatie te hebben van het aantal
aanwezigen.

De gezonde school: de Vreedzame school
Elke groep is gestart met blok 2: We lossen conflicten zelf op.
De afspraak die tijdens dit blok centraal staat is:
Ruzies en conflicten praten wij uit.
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame
School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat
belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je
ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in
ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén
partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of
natuurlijk langskomen op school.

Schoolfotograaf
Vrijdag 13 oktober komt Sgoolfotografie om schoolfoto’s te maken. Bij
deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage met kledingtips van de
fotograaf. Deze schoolfotograaf fotografeert kinderen op blote voeten.
Als het bij de kledingoutfit (bijv. een maillot) beter past om schoenen aan
te laten wordt dat gedaan.
Voor en na schooltijd kunnen er foto’s gemaakt worden van broertjes en
zusjes die niet op de Klaverwoid zitten. U kunt hiervoor intekenen, de
intekenlijst hangt van maandag 9 oktober tot donderdag 12 oktober bij
de hoofdentree. Schrijf bij intekening de voor - achternaam en de groep
van het oudste kind op. Graag aansluitend intekenen, alvast bedankt!

Heeft u het formulier voor toestemming beeldmateriaal al
ingevuld en weer ingeleverd op school?
Wij ontvangen deze graag weer terug!

In het zonnetje
Alle kanjers die zaterdag 30 september hebben geholpen met het
schoolplein! Even in het zonnetje plaatsen is wel op zijn plaats, na
een dag werken in de regen. Bedankt!
Komende weken worden er nog andere zaken aangepakt om het
schoolplein nog mooier te maken.
Voor zaterdag 25 september zoeken we ook weer naar mensen die
willen helpen met onder andere het planten van een haag en het
plaatsen van boomstammetjes. Wilt u helpen? Dan kunt u dit
mailen naar directie@klaverwoid.nl

Afvalinzameling
Eco-supporter is gestopt met het inzamelen van afval. Dit betekent dat de twee afvalbakkenbakken
voor textiel en elektrische apparaten van het schoolplein zijn gehaald.
Daarvoor in de plaats gaan wij textiel inzamelen met de actie bag2school.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u uitleg over hoe deze actie werkt.
In de week van 9 t/m 13 oktober ontvangt u een inzamelingszak en een
uitleg over bag2school.
We zullen deze actie twee maal per jaar uitvoeren, in november en mei.
We hopen dat iedereen mee helpt met het inzamelen van zoveel mogelijk
textiel.
Voor elektrische apparaten zullen wij geen inzameling meer houden.

Kinderboekenkraam
Afgelopen woensdag, 4 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek gestart. Het thema is: Griezelen,
gruwelijk eng. De bibliotheek was 4 oktober gruwelijk eng versierd, heel spannend!

Omdat wij midden in ons schoolthema zitten, zullen we niet zoveel aandacht besteden aan de
kinderboekenweek zoals andere jaren. Later in het schooljaar, tijdens de voorleesdagen, zullen we
meer tijd besteden aan (voor)lezen.
Om het lezen extra te promoten zal er wel weer een kinderboekenkraam in de hal komen. Vanaf
dinsdag staat de kinderboekenkraam in de middenruimte. Alle boeken op de kraam kunnen besteld
worden. Staat je favoriete boek er niet bij dan kan het natuurlijk evengoed besteld worden (met ISBN
nummer). In tegenstelling tot andere jaren kunt u de boeken van de boekenkraam digitaal bestellen
via een speciale link van boekhandel Madelief. De uitleg voor de werkwijze van het bestellen van
boeken ligt vanaf dinsdag bij de boekenkraam en krijgt u dan ook via de mail toegestuurd. Van 10%
van de opbrengst van de bestelde boeken mag de school nieuwe boeken uitzoeken voor de
schoolbibliotheek.

Nieuws van de ouderraad

OPROEP:
De luizencommisie zoekt ouders om te helpen met de controles elke maandag ochtend om half 9 na
elke vakantie.
Er bestaat een groepsapp waarin voor elke controle gevraagd wordt wie er kan...
Een grote groep is ideaal zodat er ook eens iemand uit kan vallen en we dan toch nog genoeg ouders
hebben…Wil jij ons team versterken? App dan naar Myrna Groot (mama Julian en Esmé Groot)
0651829926
Hier zouden wij heel blij mee zijn!
OPROEP
We zijn opzoek naar een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Jaarlijks wordt na de
zomervakantie het financiële jaaroverzicht opgemaakt. Deze moet worden gecontroleerd en
goedgekeurd door de kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat uit twee ouders/verzorgers die
dit 2 jaar doen (totaal 2x kascontrole). 1 van de 2 kascommissieleden heeft het voorgaande jaar al
kascontrole gedaan. De kascommissie controleert de boekhouding, kijkt naar de bankafschriften en
facturen. Het is geen moeilijke taak!
Wil jij dit jaar en volgend jaar de kascontrole doen?
Meld je dan aan bij onze penningmeester: Petra Ruijter petramoes@gmail.com / 06-18637594

Schoolthema: “Klaverwoid terug in de toid”

Een schoolthema aan het begin van het schooljaar vraagt meteen veel van u als ouders. We
realiseren ons dat we veel hulp vragen voor excursies e.d. Maar wat zijn wij blij met de hulp die we
krijgen en wat genieten wij samen met de kinderen van het thema. De tijd van vroeger komt echt tot
leven…
Afgelopen week is groep 1 t/m 4 in de museumboerderij in Hoogwoud geweest, groep 5 t/m 8 heeft
de typische stolpboerderijen geschilderd o.l.v. John Juist. En wat hebben zij veel geleerd tijdens de
rondleiding door historisch Twisk.
Voor de afsluiting van het thema willen wij de kinderen kennis laten maken met typisch (West-Fries)
eten van vroeger. Op woensdag 18 oktober willen wij een kookochtend houden, waarbij groepjes
kinderen bij ouders (of grootouders) thuis een gerecht maken. We hebben helaas nog niet genoeg
ouders om de kookochtend door te laten gaan…
Wilt u zich opgeven als kookouder die thuis met een groepje kinderen een gerecht wil maken, dan
kunt u dit mailen naar directie@klaverwoid.nl of doorgeven aan de groepsleerkracht (ook welk
gerecht u dan wilt maken met de kinderen). Het idee is dat u zelf de benodigde ingrediënten koopt,
de kosten kunnen gedeclareerd worden op school. Geeft u zich op als kookouder ontvangt u t.z.t.
meer informatie over hoe we alles gaan organiseren.
Donderdagmiddag, 19 oktober, sluiten wij het schoolthema af (vanaf 13.15 uur). Deze middag
nodigen we iedereen van harte uit om te komen kijken naar alles waar in de themaweken aan
gewerkt is.

Volgende nieuws: donderdag 19 oktober 2017

