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Info:
Maandag was het in het nieuws…De klassen op basisscholen en middelbare scholen moeten kleiner.
Dat vinden meer dan 40.000 leraren, ouders en andere mensen die met het onderwijs te maken
hebben. Ze hebben handtekeningen verzameld en hopen dat de politiek er iets mee gaat doen. Bij
ons op school zijn de klassen al kleiner gelukkig. Wij hanteren een maximaal aantal leerlingen van 20
per groep. We vinden dat dit ons bijzondere onderwijs ten goede komt en dat we daardoor de
kinderen beter kunnen begeleiden. Desalniettemin worstelen nog veel collega’s van andere scholen
met grote groepen kinderen. Wij steunen onze collega’s met de roep om kleinere groepen.
Deze week woensdag was Inez Jonker bij ons op school. Zij werkt voor de Leeuwarder Courant en zij
schrijft een stukje over onze school. Ze heeft in enkele groepen gekeken, met een aantal leerlingen
en enkele collega’s gesproken en haar collega Jaap heeft ondertussen een paar mooie foto’s
gemaakt. Wij vinden deze aandacht voor onze school natuurlijk fijn en kijken uit naar het artikel in de
krant.

Corona:
Afgelopen dinsdag kondigde premier Mark Rutte een kleine versoepeling aan van de strenge regels
van begin november. Gelukkig voor ons betekent dat dat het feest van Sinterklaas door kan gaan. We
kijken uit naar 4 december wanneer hij ook bij ons op het Klaverblad komt.
De coronamaatregelen zoals die al golden vanaf het begin van het schooljaar, blijven voorlopig nog
gelden op school.

Afwezig:
Deze week was juf Marike afwezig. Maandag was er geen vervanging en hebben de kinderen van
groep 8 thuis gewerkt. De andere dagen zijn gelukkig opgevangen door juf Pieta en juf Sjoukje. We
weten nog niet exact hoe lang de afwezigheid van juf Marike gaat duren. Wat we wel weten is dat ze
de komende week nog niet terug is en dat er geen externe invallers beschikbaar zijn.

Afwezig:
Ook juf Jolanda is de komende week nog afwezig helaas. Dit is natuurlijk erg vervelend voor haar. Wij
wensen haar beterschap en hopen dat ze gauw herstelt. Hoe we het programmeren gaan vormgeven
weten we nu nog niet precies. Wij gaan hierover nadenken en komen hier bij u op terug.

Vervanging juf Marike groepen 7/8
We vullen de afwezigheid van juf Marike op de volgende manier in. Hierbij gebruiken we een
aanbeveling van een aantal ouders die uit de enquête naar voren kwam over de vraag wat het
thuiswerken opgeleverd had.
- Alle groepen 7 en 8 gaan i.p.v. vijf dagen deze week vier dagen naar school en werken één
dag thuis
- Voor deze dag thuis wordt er voor huiswerk gezorgd
- Groep 8 is maandag thuis, groep 7 op de dinsdag en groep 7/8 op de donderdag.
Deze manier van vervangen levert voor- en nadelen op:
- Geen wisselende situaties van wel/niet vervanging
- Niet steeds andere mensen voor de groep
- Schoolorganisatie wordt minder belast

-

Beter zicht op de kinderen en het werk van de kinderen, omdat de leerkracht dit zelf
organiseert
- Consequente vorm
- Uw kind is een dag thuis (weet niet of dit een nadeel is?)
- Voor de leerkrachten betekent dit extra inzet
Dit lijkt ons de meest gunstige vorm. Wanneer er hierdoor thuis problemen ontstaan, kunt u contact
opnemen met de leerkracht. Mocht dit langer gaan duren dan wordt u hierover geïnformeerd.

Buurkuier:
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een oproepje om mee te doen aan de buurkuier. Een vierdaagse,
maar dan in een ander jasje. Deze oproep versturen wij namens de buurtsportcoach. De organisatie
ligt daarom buiten school.

Webinar:
Deze week volgende alle juffen en meesters van PCBO Leeuwarden
e.o. een Webinar over het gebruik van Teams. De Webinar werd
gegeven door M. Jansen van ICT partners. Op het Klaverblad
gebruikten wij afgelopen schooljaar deze omgeving binnen teams
ook al. Met 130 juffen en meester tegelijkertijd luisteren en niet
praten was best wel lastig!  De docent heeft alle microfoontjes
gedempt en kon daarna rustig zijn verhaal houden.

GGD
Jaarlijks voert de GGD onderzoeken uit bij een aantal leerlingen van de school. Door Corona is dit
natuurlijk ook allemaal uitgevallen. Voor het komende schooljaar is men toch begonnen hiervoor een
planning te maken. Onderstaand bericht van de GGD delen we met u:
Voor de onderzoeken van de leerlingen van het geboortejaar van 2014 (dit is nog inhaal van
2019/2020) en 2015 (huidig schooljaar) hebben we het volgende aanbod:
Dinsdag 02.02.21 (middag)
Dinsdag 16.02.21 (hele dag)
Vanwege Covid-19 zullen de leerlingen op een (tijdelijke) externe GGD-locatie in Leeuwarden worden
uitgenodigd.

Schaken:
Afgelopen week stond meester Migchiel in de
krant! Via deze link kom je bij het artikel. Op blz 23
vertelt meester Migchiel zijn verhaal.
https://www.liwwadders.nl/wpcontent/uploads/Liwwadders-november-2020.pdf
Vandaag is het weer vrijdag en dus staat schaken
vandaag op het programma! Joepie.

Sinterklaas:
Ondertussen op de gang van het Klaverblad…
Het ziet er erg gezellig uit en we leven toe naar 4
december.

Huisvesting:
Deze week zijn er bij de nieuwe lokalen extra deuren geplaatst. Hiermee komt er een duidelijker
afscheiding tussen de twee scholen. Voor veel ouders is het onduidelijk hoe de school er nu uit ziet.
We hopen op gebied van inrichting ook nog enkele aanpassingen te kunnen doen en we zullen dan
een manier bedenken om jullie allemaal te informeren.
Natuurlijk hopen we dat de Corona perikelen straks voorbij zijn
zodat we een keertje een echt “open huis” kunnen organiseren.
We voegen al vast wel even een fotootje bij van de nieuwe
bureaustoel van juf Pieta.
Ze wilde graag een heel erg goed zittende luie bureaustoel

Helaas mogen de kinderen hier niet op zitten!

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek (week 48):
Dag
Maandag

Datum
23/11
24/11
25/11

Activiteit
Spaans 6 t/m 8
15.00 Aannamecommissie
Teamvergadering 15.00 uur
Schoolschaatsen

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
IB aanwezig

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

26/11

Schoen zetten in de klas

Directie aanwezig

Vrijdag

27/11
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Fijn weekend!

