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Belangrijke data
25 nov.
28 nov.
30 nov.
5 dec.
6 dec.
7 dec.

Schoolpleinwerkzaamheden
OR-verg. 19.30 uur
MR-verg. 19.00 uur
Sinterklaasfeest op school! Gr 1t/m 4 vanaf 12.00 uur vrij
Studiedag: Leerlingen vrijdag
Nieuwsbrief 7

Afgelopen vrijdag zijn de leerlingen van groep 7/8 naar het PET-WF geweest,
promotie event techniek West-Friesland. Dit vond plaats in Hoogwoud, in de
Wuijver, de kinderen konden kennismaken met de 7 werelden van techniek, er
viel van alles te doen en te beleven.
Daarnaast was het meteen een inspiratiemoment voor de leerkrachten, waar
kan je allemaal gebruik van maken als het gaat om wetenschap en techniek?
Wat is er allemaal op de markt? Onderwijs en bedrijfsleven werkten tijdens dit
event samen. Wetenschap en techniek moet langzamerhand een plek krijgen
binnen het basisonderwijs. Een mooie uitdaging om kinderen te motiveren en te
inspireren in deze wereld.

Bag2school
We hebben 700 kg = € 210,- opgehaald!
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd: bedankt!

Staking
5 oktober is er in het basisonderwijs een grote landelijke staking gehouden, hier deden de scholen
van stichting Allure ook aan mee. Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-front de
gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk voort. Als de regering niet tegemoet wil of
kan komen aan de eisen van het PO-front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op
dinsdag 12 december. Uiterlijk in de week van 5 december wordt er een uitspraak gedaan over
wel/niet landelijk staken. Als er een stakingsdag wordt uitgeroepen zal stichting Allure en dus de
Klaverwoid op 12 december meedoen aan deze staking. Voor u als ouders dus alvast iets om
rekening mee te houden. Als wij definitieve informatie hebben zullen we u daarvan op de hoogte
stellen.

In het zonnetje
Alle ouders die ervoor hebben gezorgd dat de school weer prachtig versierd is voor Sinterklaas!

Enquete aanschuiftafel
Vandaag ontvangt u via Parnasssys een mail met daarin een enquête over de aanschuiftafel. Waar
heeft u als ouder behoefte aan, op welke manier wilt u wel/niet meepraten over onze
schoolontwikkeling? Wij willen u vragen om deze enquête in te vullen zodat wij onze conclusies
kunnen trekken uit wat u als ouders belangrijk vindt.

Wist u dat…







De kinderen die op de fiets naar school komen via de Beukenlaan moeten gaan?
Zij bij de stoep afstappen en lopend naar de fietsenstalling gaan?
De poortjes van de Weidelaan hiervoor niet gebruikt worden?
Er in de Weidelaan geen auto’s van ouders geparkeerd mogen worden?
Er afgesproken is met buurtbewoners dat die parkeerplaatsen vrij blijven voor de bewoners?
Wij hopen dat iedereen hier weer aan mee wil werken?

Sinterklaas
De school is mooi versierd, de schoentjes op school zijn al gezet, we kijken naar
het sinterklaasjournaal en volgen alles op de voet. De groepen 1/2 en 3/4 zijn
vandaag aan het bakken geweest als echte Bakpieten in het bakkerijmuseum.
Groep 5/6 en 7/8 hebben de lootjes getrokken voor de surprises.
Kortom, we zitten volop in de Sinterklaastijd.
5 december zullen wij Sinterklaas om 8.20 uur op het schoolplein verwelkomen.
U bent daarbij van harte welkom.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag vanaf 12.00 uur vrij.
Woensdag 6 december is er een studiedag, zijn de leerlingen vrij.

De leerlingenraad
De eerste vergadering van de leerlingenraad is geweest. Dit schooljaar is Jesse Slotemaker de
voorzitter en de notulisten zijn afwisselend Yenthe en Mia. We hebben gesproken over welke
onderwerpen we dit jaar met de leerlingenraad in ieder geval willen bespreken.
Dit zijn onder andere de onderwerpen die aan bod komen dit jaar:
 De regels voor het werken op de gang weer opnieuw bespreken
 Een “Klaverwoid got talent” organiseren
 Schoolpleinspellen verzamelen/uitproberen.
De leerlingenraad zorgt ervoor dat er in alle groepen een ideeënbus komt, zodat de leerlingen die
niet in de leerlingenraad zitten ook hun ideeën kenbaar kunnen maken.
De volgende vergadering is 20 december.
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