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Info:
Deze week liepen we helaas een beetje vast met onze vervanging. Naast de invulling van de langdurige
afwezigheid van Marike en Jolanda hadden we nog meer afwezigheid en het invullen lukt ons haast
niet meer binnen onze eigen organisatie. Externe vervangers zijn er zo goed als niet. We moesten dus
nu ouders vragen hun kind een keer thuis op te vangen. We proberen dit echt te voorkomen. Dit is
gelukkig ook langere tijd heel goed gegaan, maar we lopen nu echt tegen de grens aan. Bovenschools
wordt er op allerlei manieren geprobeerd mensen te vinden die in de vervangingspoule willen, maar
er is bijzonder weinig aanbod. Dit is bij u bekend en wij hopen op uw begrip.
Na de fijne Sint activiteiten is de school nu in gezellige kerstsferen. We zijn samen op weg naar kerst,
onze kerstviering en het kerstontbijt. Ook ondanks alle perikelen (corona beperkingen) blijft dit
gelukkig een mooi, fijn en gezellig gebeuren in deze tijd van het jaar en laten we daar dan ook maar
volop van genieten.

Instroom:
Vorige week schreef ik in de nieuwsbrief een stukje over de instroom van nieuwe leerlingen. Hierover
kreeg ik enkele vragen. Daarom nog de volgende aanvulling. De school is gestart met acht groepen.
Daarmee hebben we plek voor 160 leerlingen. Hoewel dat aantal er aan het begin van dit schooljaar
bij lange na niet was, hebben we toch toestemming gekregen voor deze acht groepen. Zo konden we
een passende indeling maken, waarbij instroom in alle groepen mogelijk is. Voor ons (en vooral voor
de kinderen) betekent dit dat we met veel kleine groepen begonnen zijn, ook in de midden- en
bovenbouw, maar dat er absoluut nog nieuwe leerlingen in zullen stromen.

Afwezig:
Juf Marike zal zoals al genoemd zeker tot en met week 1 afwezig zijn. We hopen dat ze daarna weer
langzaam maar zeker op kan starten, maar dat is nog afwachten. We blijven u hierover informeren.
Zoals nu lijkt is juf Jolanda zeker tot de voorjaarsvakantie (week 7) afwezig. We willen de uitval van het
vak programmeren oplossen door het onderdeel onder te brengen in het circuit. Daarnaast zijn we
momenteel volop in gesprek met een organisatie die eventueel tijdelijk of langduriger invulling kan
geven aan o.a. programmeren.
Afwezigheid legt natuurlijk druk op de organisatie, maar ik wil bewust noemen dat het hier ook gaat
om de mens achter de collega. Laten we hen vooral sterkte en van harte beterschap toewensen.
Gezondheid blijft toch wel ons belangrijkste goed!

Parkeren en verkeersveiligheid:
Hieronder een bericht vanuit beide scholen:
Beste ouders verzorgers,
In deze donkere dagen zien we een toename van het aantal kinderen dat met de auto gebracht wordt.
Op de grote parkeerplaats zorgt deze verkeersdrukte regelmatig voor onveilige situaties voor kinderen
(en ouders). Vandaar dat wij u vragen hier extra rekening mee te houden.
In praktijk betekent dit:
o Rijd niet tegen de rijrichting in.

o Matig u snelheid.
o Maak gebruik van de parkeerplekken.
o Houd de stoep vrij.
Als we allemaal ons steentje hierin bijdragen is de kans op een ongeluk tot een minimum beperkt.
Jan Bosscha ( directeur Wynwizer.)
Roel Omvlee (Directeur a.i. Klaverblad)

Stenen Tijdperk
Eind november hebben de kinderen uit groep 2/3 en 4 meegewerkt aan
de lego bouwkampioenschappen. De kinderen hebben de intocht van
Sinterklaas nagebouwd waarbij verschillende kenmerken van
Leeuwarden zichtbaar zijn gemaakt. Denk aan de Oldehove, de
Achmeatoren maar ook de Prinsentuin waar Sinterklaas normaal
aankomt. Hier hebben de kinderen zelf goed over nagedacht.
Nu mogen we eindelijk stemmen op ons bouwwerk! Stemmen kan via
het bericht van 'het Stenen Tijdperk' op Facebook (zie onderstaande
link). Zoek tussen de foto's naar de fotocollage van CBS Klaverblad HB en
geef de foto een like. Elke like = 1 stem. Een geschreven reactie telt niet
als stem! Deze link mag natuurlijk ook gedeeld worden met familie, vrienden, buren en collega's.
Iedereen mag mee stemmen! Stemmen kan tot en met woensdag 16 december 12:00 uur. Wie weet
winnen de kinderen hiermee de publieksprijs!
Stemmen kan via deze link:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3138222346282455&id=394809023957148&sfnsn=mo
Alvast bedankt namens de kinderen uit groep 2/3 en 4!

Namens de OR:
Voor veel ouderen dreigt dit jaar een eenzame kerst. Graag willen wij
met de school, iets voor hen doen om deze donkere dagen te verlichten.
Stichting 'Rijk voor arm' zet zich in voor arme mensen in Leeuwarden. Zo
schenken zij o.a. verjaardagsdozen of zakken Sinterklaascadeautjes aan
gezinnen met kinderen, die hier vanwege armoede geen geld voor
hebben. Ook organiseren zij jaarlijks een kerstdiner voor eenzame
ouderen.
Vanwege Corona gaat dat dit jaar helaas niet door, maar maken zij in
plaats daarvan kerstpakketten en brengen deze rond bij deze mensen.
Wij gaan helpen deze pakketten te vullen: Van maandag t/m woensdag mogen de kinderen iets
lekkers of iets leuks mee naar school brengen, voor in deze kerstpakketten. Denk bijvoorbeeld aan:
Kerstkoekjes, chocolaatjes, een bus slagroom, een kaarshouder, een klein kerstbeeldje...Het maakt
niet uit wat; alle kleine beetjes helpen. Ze mogen het neerzetten op de tafels beneden in de hal.
Zie voor meer informatie over deze stichting: https://m.facebook.com/rijkvoorarm/

Reminder ouderbijdrage:
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

Kerstactiviteiten:
Hierover zal een aparte infobrief worden verstuurd (per mail) vanuit de kerstcommissie.

Nieuwsbrief:
We versturen volgende week donderdag de laatste nieuwsbrief van dit jaar met de laatste info.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek (week 51):
Dag
Maandag

Datum
14/12

Dinsdag
Woensdag

15/12
16/12

Donderdag

17/12

Vrijdag

18/12

Fijn weekend!

Activiteit
Spaans 1 t/m 5/6
Meedraaidag groep 5/6
Schoolschaatsen
Kerstontbijt
Kerstviering op school
Nieuwsbrief
Studiedag
Start kerstvakantie
Kinderen vrij

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
Directie aanwezig

