Nieuwsbrief: 24 mei 2018


Belangrijke data
26 mei
28 mei
29 mei
4 jun.
6 jun.
7 jun.

8 jun.

oud papier ophalen: 2x reserve
start wandelvierdaagse t/m 31 mei
groepsinfo 8
inloopochtend 8.30-9.00 uur
inloopochtend 8.30-9.00 uur
kamp groep 8
kamp groep 8
schoolreisje groep 1 t/m 7
nieuwsbrief 17
kamp groep 8

Twee weken meivakantie, het leek wel zomervakantie. Wat hebben we mogen genieten van het heerlijke weer!
De komende weken is het nog steeds genieten, de wandelvierdaagse komt eraan en het schoolreisje voor groep
1 t/m 7 en het schoolkamp voor groep 8 staan op het programma. Achter de schermen zijn we alweer druk
bezig met voorbereidingen voor volgend schooljaar. Daarover hoort u in de volgende nieuwsbrief meer.

Welkom op school
Dannique in groep 3/4 en Zeynep en Aras in groep 1/2!
We wensen jullie een hele fijne tijd op de Klaverwoid!

Onderwijsinhoudelijk: gepersonaliseerd leren
Vorige week heeft Wiebe Broekema van Exova groep 3/4 en groep 7/8 bezocht. Hij kwam kijken naar
het thematisch werken met wereldoriëntatie.
Het was heel fijn om te horen dat de betrokkenheid van de kinderen heel groot was, de goede
manier van samenwerken en het inhoudelijke werk van de kinderen in vergelijking met een jaar
geleden sterk gegroeid is.
Het voorbespreken en nabespreken van het thematisch werken in groep 7/8 door middel van een
bordsessie werd ook door Wiebe als heel positief benoemd. Tijdens een bordsessie bespreken de

kinderen welke doelen zij nastreven, welke successen er zijn en welke acties er bij de doelen horen.
Hierdoor zijn de kinderen zich nog meer bewust van hoe zij aan het werk zijn met het thematisch
werken.
In de nabespreking hebben we het gehad over dat de keuze van een thema soms nog lastig is, is het
onderwerp niet te ruim of juist te beperkt? Voor volgend schooljaar wordt de keuze van de thema’s
een onderwerp van gesprek binnen het team.
Binnenkort komt Wiebe nog een middag om een kijkje te nemen in groep 1/2 en 5/6.

bordsessie groep 7/8

Even voorstellen
Hoi! Mijn naam is Eriska Sijm-Koopman en ik ben sinds kort gestart in groep
3/4 op de Klaverwoid. Mijn werkdagen zijn dinsdag en vrijdag. De andere
dagen van de week ben ik thuis en zorg ik voor mijn zoontje Wes die eind
januari geboren is. Voor Wes zijn geboorte werkte ik op een basisschool in
Amsterdam. Maar vanuit mijn woonplaats Wervershoof was dat iedere dag
nogal ver reizen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een baan in de buurt
en zo ben ik op de Klaverwoid terecht gekomen. Ik ben een echte ‘dorpse’
en ik vind daarom de kleinschaligheid van de Klaverwoid heel fijn. Ik heb
veel zin in de komende weken en ga er samen met Natasja nog een
spetterend einde van maken in groep 3/4. Tot ziens!

Aanschuiftafel
Dinsdag 12 juni organiseren wij weer een
aanschuiftafel. We starten om 19.30 uur (vanaf 19.20
uur inloop met koffie/thee) en sluiten af om 20.30 uur.
Deze avond staat dit keer in het teken van verkeer. We
gaan graag met u in gesprek over de vernieuwde
verkeerssituatie rond de school. Daarnaast willen graag
praten over de verkeerslessen op school en hoe wij en u
daar mee omgaan op school en thuis.
Via de parro-app wordt een activiteit aangemaakt en
kunt u zich aanmelden voor de aanschuiftafel. U kunt
uw aanmelding ook mailen naar directie@klaverwoid.nl.
We hopen op een goed gevulde tafel en twijfelt u of u wilt aanschuiven? Vraag eens rond bij ouders
die wel eens zijn aangeschoven naar hun ervaringen.

Biebclub

Voor iedereen die nog geen lid is maar dit wel wil worden:
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een inschrijfformulier voor de bibliotheek, ook te vinden op
de website van school.

Schoolreisje
Op 7 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis!
Groep 1 t/m 4 gaat naar de Goudvis en groep 5 t/m 7 naar de Linnaeushof.
Groep 1 t/m 4 gaat met auto’s, hiervoor zoeken we rijouders (tevens groepsbegeleiders).
U kunt zich opgeven via juf Annelieke of juf Natasja.
Voor groep 5 t/m 7 zoeken we 2 ouders die mee willen in de bus en in het speelpark aanwezig zijn.
U kunt zich opgeven via juf Paula.
Graag uiterlijk dinsdag 29 mei aangeven.
Via de groepsleerkracht ontvangt u verdere informatie over deze dag.
Wij wensen alle kinderen alvast een gezellige schoolreis toe!

Schoolkamp
Groep 8 gaat van 6 juni t/m 8 juni op schoolkamp naar Grootebroek, camping de Gouwe Stek.
De kampboekjes zijn uitgedeeld en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Wij wensen de groep 8ers alvast een heel gezellig kamp toe!

Volgende nieuws: Dinsdag 29 mei groepsinfo

