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Studiedag, alle leerlingen vrijdag
Start herfstvakantie t/m 29 oktober
Luizencontrole
Aanschuiftafel: met gastspreker! 19.00-20.30 uur
Inloopochtend 8.30-9.00 uur
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Oud papier ophalen fam. Finn van der Eijk en fam. Tyler van Dijk

Vandaag voor de kinderen de laatste dag voor de herfstvakantie. Het eerste deel van het schooljaar zit er
alweer op. Vanmiddag hebben we het schoolthema afgesloten, u heeft kunnen genieten van de kunstwerken,
onderzoeken, filmpjes en alle andere creaties rond “Klaverwoid terug in de toid”. Bedankt voor uw komst.
Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie toe!

Welkom op school!
Na de herfstvakantie start René in groep 1/2, wij wensen je een hele fijne tijd op de Klaverwoid!

Onderwijskwaliteit: Leerlijnen Jonge Kind
De leerkrachten van groep 1/2 volgen dit schooljaar voor het tweede achtereenvolgende jaar een
scholing over leerlijnen voor het Jonge Kind. Het pakket Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind is
speciaal bedoeld voor het plannen van het onderwijs en het volgen van de ontwikkeling van jonge
kinderen in groep 1 en 2.
Het observatiesysteem heeft acht leerlijnen. Deze leerlijnen horen bij de leergebieden rekenen, taal,
motoriek en spel. Er zijn voor ieder half jaar een aantal doelen die de kinderen moeten behalen. Het
volgende halfjaar zijn er weer nieuwe doelen. De lessen tijdens dat half jaar worden afgestemd op de
doelen die behaald moeten worden. Zo zijn de leerkrachten direct heel doelgericht bezig en het
werkt ook erg overzichtelijk!
Niet alle leerlingen ontwikkelen zich op hetzelfde niveau. Er zijn leerlingen die wat meer zorg nodig
hebben, deze leerlingen werken dan op sommige gebieden aan doelen uit het vorige half jaar. Voor
kinderen die al verder in hun ontwikkeling zijn en de doelen al behaald hebben, kun je doelen nemen
van het volgende halfjaar.
De scholing wordt gevolgd met meerdere scholen van Stichting Allure, op deze manier kunnen
Annelieke en Saskia ook gemakkelijk ervaringen uitwisselen met andere leerkrachten.

Bag2school
Kledinginzameling van 6 t/m 10 november.
Gebruik de bag2schoolzak of een andere zak.
Extra bag2schoolzakken liggen op de vensterbank in de teamkamer.
Informeer uw buren, familie enz. iedereen mag kleding inleveren!

Hoofluisnieuws
Na de herfstvakantie, maandag 30 oktober is er weer een luizencontrole. Wilt u rekening houden
met gel en lastige kapsels? De hoofdluis coördinator is Myrna van der Bergh.

Muzieklessen
Na de herfstvakantie starten we in groep 3/4 en groep 5/6 weer met muzieklessen. Meester Lieuwe
verzorgt deze lessen. Tot de kerstvakantie krijgt groep 3/4 blokfluitles en groep 5/6 krijgt blaasles.
Beide lessen worden gecombineerd met muzikale vorming. De kinderen sluiten de muzieklessen af
tijdens de kerstviering op school op 21 december.

Aanschuiftafel met gastspreker
Op dinsdag 31 oktober nodigen wij u van harte uit om bij ons aan tafel aan te schuiven.
Voor deze avond hebben wij een gastspreker uitgenodigd; Wiebe Broekema. Wiebe geeft uitleg en
gaat met u in gesprek gaat over het onderwijs van de toekomst, wat gebeurt er in onze maatschappij
en wat betekent dit voor ons onderwijs? U krijgt een kijkje in de groepen van hoe wij werken met
wereldoriëntatie, onderzoekend en ontdekkend leren.
De aanschuiftafel start om 19.00 uur, vanaf 18.50 uur staat de koffie/thee voor u klaar. We sluiten
om 20.30 uur af. Er hangt een inschrijflijst bij de beide entrees, maar u kunt ook een mail sturen naar
directie@klaverwoid.nl om u aan te melden. Aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn voor onze
organisatie.
We hopen op een goed gevulde tafel. We willen u op deze manier op de hoogte stellen/een inkijkje
geven van wat uw kind op school allemaal doet.

Afsluiting schoolthema: Klaverwoid terug in de toid

In het zonnetje
Alle ouders die ons op een of andere manier hebben geholpen tijdens de afgelopen themaweken!

Wist u dat…








Wij 25 november nog een dag gaan werken aan het schoolplein?
Wij daarvoor weer hulp zoeken?
U zich kunt opgeven via directie@klaverwoid.nl of via het inschrijfbord bij de entree?
Deze dag een haag wordt geplant langs het hek, er houten paaltjes worden geplaatst en er
geschilderd kan worden (als het weer meewerkt)?
Er (morgen) 20 oktober een verkeersplein en voetbalveld op het schoolplein wordt gemaakt?
11 november er een aantal mensen het schoolplein op verschillende plaatsen nog gaan
aanstraten?
Wij heel erg blij zijn met de hulp van iedereen?

Leerkrachten groep 3/4
Juf Natasja is tot de kerstvakantie nog zeker afwezig. Juf Ellen gaat na de herfstvakantie 4 dagen voor
groep 3/4 lesgeven. Op vrijdag komt tot de kerstvakantie juf Wendy de Vries voor de groep.

Parro-app
Wat fijn, bijna iedereen gebruikt Parro!
Voor degenen die dit misschien is ontgaan: U kunt de gratis app downloaden in de Apple App Store
of Google Play Store op “Parro”. Voor computer of Windows phone: https://talk.parro.com

De leerlingenraad
Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen
van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval
gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8, uit elk leerjaar 2 leerlingen.
Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad gaat
daarom regelmatig met juf Kim praten over onderwerpen die voor allen van belang zijn. Deze
onderwerpen kunnen vanuit de ideeënbus van de leerlingen uit de groepen komen of vanuit het
team van leerkrachten.
Als er vanuit de vergadering acties zijn/ dingen die uitgevoerd worden hoeven dit niet perse de leden
van de leerlingenraad te zijn, dit kunnen ook andere kinderen uit de groep zijn. De afgevaardigde van
de leerlingenraad is een tussenpersoon/spreekbuis tussen groep en leerlingenraad, maar hoeft dus
niet de uitvoerder te zijn.
Voor het vormen van de leerlingenraad zullen wij een verkiezing houden.
Kinderen kunnen zich verkiesbaar stellen door het maken van een poster en
het voorbereiden van een
1 minuut presentatie waarin ze vertellen waarom zij graag in de
leerlingenraad willen. Leerlingen die het afgelopen jaar in de leerlingenraad
hebben gezeten kunnen voor één jaar niet meedoen aan de verkiezingen.
De posters kunnen opgehangen worden vanaf maandag 30 oktober. Deze posters blijven hangen t/m
vrijdag 3 november. Deze dag houden de leerlingen ook hun 1minuut presentatie. Vervolgens zullen
de leerlingen van de klas een stem uitbrengen. De twee leerlingen met de meeste stemmen zullen
plaatsnemen in de leerlingenraad.(De leerkrachten van de groep organiseren zelf de
presentatieronde en de stemronde.)
De leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar o.l.v. juf Kim. De leerlingenraad bepaalt in de eerste
vergadering wie de voorzitter wordt en wie de notulist wordt.

We kijken uit naar een mooie verkiezingstijd met vervolgens goede, inspirerende vergaderingen met
de leerlingenraad.
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