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Info:
We proberen de laatste periode de nieuwsbrief wekelijks te vullen. Dat lukt zeker zoals u gezien
heeft. We proberen in deze nieuwsbrief ook te laten zien wat er zoal in de school leeft (met en door
de leerlingen) maar ook wat ons als team steeds bezig houdt. Op deze manier hebben we toch nog
het gevoel een beetje contact te houden met u als ouders. Leuk is het dan ook dat dit positief opvalt.
Dank voor de complimentjes. Het komt vooral de collega’s toe die de leuke activiteiten organiseren
en dit dan ook in de nieuwsbrief plaatsen.

Corona en de herfstgriep:
Gelukkig komen we tot nu toe nog ongeschonden uit de strijd! We merken dat Corona, ondanks de
landelijke afname van de besmettingen, nog steeds om zich heen grijpt. Op school en binnen ons
team viel het tot nu toe nog mee met uitdagingen om het onderwijs volwaardig te laten doorgaan.
We merken wel dat het steeds lastiger wordt.
Ook zitten we midden in de periode van het jaar dat er ook ‘gewone’ griep heerst. Afgelopen week
heeft juf Lisanna gelukkig de kinderen van groep 7 kunnen opvangen. We zijn blij dat juf Marike weer
beter is.
Afgelopen week vernamen we echter ook dat een aantal ouders en/of leerlingen thuis zitten in
verband met koorts van andere gezinsleden, in afwachting van een test of zelfs met corona. In
overleg met de GGD en in navolging van ons protocol hoeven we geen aanvullende maatregelen te
treffen op school en is het gewoon veilig voor de andere kinderen om naar school te komen. Het
advies blijft om uw kind (en uzelf uiteraard!) goed in de gaten te houden en de beslisboom te volgen
bij klachten.

Deep Level Learning thema ‘Vieringen de
wereld rond’:
Afgelopen week is ons nieuwe DLL thema van start
gegaan. Het was een gezamenlijke en feestelijke
opening in het speellokaal. Met alle kinderen als
toeschouwers speelden de juffen en meester Richard
de ‘ik wist niet dat ik in een quiz zat’ quiz. Juf Sjoukje
had de meeste antwoorden goed en zij werd de
winnares van de quiz!
Hiermee hebben we een
start gemaakt van een
periode waarin diverse
vieringen centraal staan.
Ondanks de beperkingen
proberen we er een feestelijk thema van te maken en proberen we
natuurlijke gezellige en warme vieringen neer te zetten voor de
kinderen.

Schoolschaatsen:
Het schoolschaatsen gaat gewoon door! De kinderen van groep 4-8 gaan de komende woensdag
schaatsen in de 11 Stedenhal. Heel veel plezier gewenst jongens en meisjes! De ouders die
begeleiden mogen wel naar binnen in de ijshal, zij mogen niet meeschaatsen deze keer. Nu maar
hopen op een strenge winter, zodat we allemaal toch nog kunnen genieten van het ijs!
De dagen van schoolschaatsen staan op de jaarkalender. De kinderen schaatsen van 11:30 uur tot
12:15 uur. Alleen de kinderen van onze school zijn op dat tijdstip in de 11 Stedenhal.

Straxs:
Via Teams volgden wij woensdagmiddag een presentatie over de mogelijkheden om onze school in te
richten. Het gaat ons met name om de entree en de lokalen van de huidige groep 4 en 7. Zij moeten
de ruimte straks delen met de BSO. Tevens zoeken we voor de voormalige personeelskamer en voor
de huidige gemeenschappelijke ruimte handige oplossingen om te werken en te overleggen. Mooie
en praktische ideeën zijn met ons gedeeld!

Portfolio:
Uit de schoolgids: Het portfolio is een digitaal groeidocument waarbij de leerling eigenaar is van zijn
eigen leerproces en waarin hij zijn eigen ontwikkelingen kan presenteren. Hiermee laat het kind zien
waar hij trots op is en waarin hij al beter is dan gisteren. Alle leerlingen hebben een digitaal portfolio.
De inlogcodes zijn gedeeld met de ouders. Het portfolio is te vinden op cbsklaverbladhb.schoolfolio.nl
De labels die we hieraan verbinden zijn: Rekentopper, Taaltalent, Kunstkanjer, Ontdekkingsreiziger,
Sterk staaltje en Teamplayer.
Heeft u al even gekeken in het portfolio van uw kind? Er staan zeker leuke dingen in! We zetten er
bijvoorbeeld na iedere ronde van het circuit iets in en ook de leerlingen zelf plaatsen stukken waar ze
trots op zijn.

Vanuit de OR:
Beste ouders,
Voor dit schooljaar zijn we alweer druk bezig met het organiseren van Sint, Kerst en een aantal
andere activiteiten. Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage van €25,- per leerling.
Dit jaar gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 ook weer schoolschaatsen. De kosten hiervoor zijn €20,per leerling.
U kunt de bijdrage/kosten hiervoor overmaken op rekeningnr: NL81RABO 0325 3894 62 t.n.v. CBS
Klaverblad; o.v.v. de naam en groep van uw kind.
Tevens stuur ik via de groepsapp een betaalverzoek. U kunt zelf kiezen op welke manier u het liefst
betaalt.
Dus voor de kinderen groep 1 t/m 3 wordt een bijdrage van €25,- per leerling gevraagd.
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 wordt er een bijdrage van €25,- + €20,- = €45,- per leerling
gevraagd.
Alvast dank!
Namens de OR - Ronell Meinen
Kerstboom: Voor de kerst is er nog één kerstboom en een set slingers en ballen nodig om elk lokaal
te kunnen versieren. Wie-O-Wie heeft nog wat liggen en wil dat kwijt. Graag een mailtje aan de OR:
or-klaverblad@pcboleeuwarden.nl

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek (week 46):
Dag
Maandag

Datum
09/11

Dinsdag

10/11

Woensdag

11/11

Donderdag
Vrijdag

12/11
13/11

Fijn weekend!

Activiteit
Spaans 6 t/m 8
Start Sinterklaasjournaal
Programmeren 1 t/m 5/6
Activiteit Fries Museum
groep 5 en 6 (in de klas)
Schoolschaatsen
Sint Maarten
OR vergadering 13.00 uur
Teamvergadering 15.00 uur

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig

Directie aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
Nieuwsbrief

