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05-02-2021

Info:
Hier een nieuwsbrief met een aantal bijlagen die natuurlijk te maken hebben met de herstart van de
scholen aanstaande maandag.
Allereerst zijn er de landelijke aanbevelingen. Deze kwamen woensdagavond bij ons binnen. Een
eerste informatiestuk waarop we als Klaverblad onze aanvullingen gegeven hebben. Dit stuk geeft in
grote lijnen weer hoe we het een en ander invullen.
Ten tweede is er de informatiebrief van PCBO Leeuwarden. Hierin staan een aantal afspraken die
voor alle scholen van PCBO gelden en een aantal richtlijnen. Deze brief kwam donderdagmiddag. U
zult merken dat er enige overlap is, maar dat heeft natuurlijk te maken met de latere
verschijningstijd.
Ten derde is er het protocol van de PO-raad en diverse andere landelijke organisaties. Een protocol
waarin veel uitgebreid beschreven staat. We sturen dit mee om u te informeren, maar vooral ook te
wijzen op het hoofdstuk wat te doen bij ziekte van uw kind(eren).

Oproep:
Vanuit de school willen we ook een dringend verzoek aan jullie allemaal doen om je zo goed mogelijk
aan deze afspraken en richtlijnen te houden. Ik wil benadrukken dat er een aantal collega’s zijn die
zich onzeker voelen met deze hele situatie. Natuurlijk gaan zij er voor om uw kinderen weer fysiek les
te geven en de draad weer zo goed mogelijk op te pakken!
We hopen dat u er ook voor gaat om zo voorzichtig mogelijk te zijn en de protocollen te volgen.
Denkt u ook buiten aan de mondkapjes! Is uw kind niet fit laat het testen. Hiermee helpt u ons maar
vooral ook uw kinderen. Met name heerst bij ons de angst voor uitval van groepen en leerkrachten.
Hoe we dit dan alsnog moeten gaan organiseren is voor ons een grote vraag.
We vragen nadrukkelijk uw begrip voor het feit dat wij de protocollen volgen. We willen de discussie
uiteraard niet uitsluiten, maar we willen liever onze tijd besteden aan de kinderen en het onderwijs.
Daarom vragen we ook uw medewerking en inzet om de bovenstaande maatregelen strikt te volgen.

Onderwijsinhoudelijk:
Er wordt nog steeds volop geschreven over achterstanden, toetsen, CITO en meer. Inmiddels hebben
we voor de komende weken een nieuwe planning gemaakt. Op deze manier willen we gauw al onze
leerlingen weer goed in beeld krijgen. We gaan daarna graag met u in gesprek. Ik wil deze planning al
vast kenbaar maken:
Vanaf week 7

Portfolio

Week 7/9/10
Week 9/10

AVI/DMT toetsen
CITO M toetsen

Week 11

Teamoverleg

Digitaal in te zien door alle
ouders
Technisch leestoetsen
Spelling. Rekenen. Begrijpend
lezen. Engels vanaf eind 7.
Bespreken resultaten en
planning vervolgstappen op
groepsniveau

Week 12

Rapportgesprekken

Week 13

Actualiseren
groepsoverzichten

Gesprekken met ouders.
Rapporten worden
overhandigd
N.a.v. resultaten en evaluaties
en gesprekken worden
groepsoverzichten
geactualiseerd. We volgen de
HGW cyclus.

Thuiswerken:
Toch nog even nagenieten van een paar prachtige
thuiswerkstukken van groep 8

Wisseling Lio-stage juf Lisanna Busscher
Dit hele schooljaar loopt juf Lisanna al rond op het Klaverblad. Ze deed vooral leservaring op in groep
8A, maar deed ook activiteiten in andere groepen om zo een breed perspectief te krijgen van het
onderwijs op onze mooie school. Lisanna zit in de afrondende fase van haar opleiding en kan zo veel
voor onze school betekenen. Vanaf maandag zal zij haar stage voortzetten in groep 5/6 bij juf Irene in
de klas. In die groep zal zij dan over een paar weken haar LIO-stage uitvoeren.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Maandag

Datum
08/2

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09/2
10/2
11/2
12/2

Activiteit

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig

13.00 OR

IB aanwezig
Directie aanwezig

Nieuwsbrief

De studiedagen die al op de jaarplanning stonden, blijven gehandhaafd. In week 7 staat op vrijdag 19
februari een studiedag gepland. In week 9, maandag 1 maart, is dit ook het geval. De kinderen zijn
die dag vrij en er is geen school ( en ook geen thuiswerken).

Bijlage:
Bij deze nieuwsbrief 3 bijlagen:
1. Landelijke adviezen met aanvullingen vanuit de school
2. Informatiebrief PCBO Leeuwarden e.o.
3. Protocol PO-raad e.a.

