Nieuwsbrief 24 schooljaar 2020/2021
12-02-2021

Info:
Na een winterse start op maandag zijn we vanaf dinsdag gelukkig
allemaal weer op school te vinden. De kinderen van groep 7 en 8
lopen met vrolijke mondkapjes op en de kleinsten verschenen in
lekkere warme skipakken op school. We konden ook heerlijk
genieten van de sneeuw op het plein en van een winterwandeling in
de pauze.
Uiteraard houden de nieuwe maatregelen en de lockdown ons nog
steeds in de greep. We proberen te roeien met de riemen die we
hebben en proberen er het beste van te maken!
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Zoals we schreven was er bestuurlijk overleg geweest over
schoolsluiting maandag, maar was onbekend dat andere
scholen alsnog dicht gingen. Ondanks dat we ongeveer 50%
leerlingen hadden, hebben we een fijne dag gehad.
Zoals veel ouders blij waren dat hun kinderen weer naar
school mochten, zo waren veel kinderen dat gelukkig ook.
Eindelijk weer de klasgenootjes, vriendjes en vriendinnen en natuurlijk ook een meester of juf
die je weer wat kan vragen of even kan plagen.
We zitten weer in het schoolse ritme en dat is voor veel kinderen wel weer even wennen. Ze
kunnen ineens niet meer volledig zelf bepalen hoe ze hun (school)dag indelen. Deze vrijheid
beviel veel kinderen toch ook wel. Daarin moesten ze een stukje autonomie inleveren.
Van leerkrachten kwam het signaal dat er over het algemeen heel hard gewerkt is en dat
kinderen hiervoor ook complimenten krijgen. Misschien moeten we jullie als ouders hier ook
wel mee complimenteren. Het was een hele klus al die weken thuisonderwijs.
We hebben vorige week ontzettend veel infobrieven verstuurd. Bedankt voor uw begrip en
medewerking hierin.
We hebben met de kinderen gesproken over het gebruik van de mondkapjes. Indien nodig
gaan we hier flexibel mee om.
Er zijn veel vragen binnengekomen van ouders over al deze zaken. Eentje sprong er uit en dat
betrof een vraag over testen en vaccineren. Ouders hebben hierin zeggenschap. Zonder uw
toestemming zal uw kind niet getest of gevaccineerd worden.
Er wordt in de media geschreven en genoemd dat sommige scholen in kleine groepjes
werken, met halve klassen naar school gaan enz. Wij hebben duidelijk benoemd dat we zo
veel mogelijk aan alle richtlijnen voldoen en wat we doen.
Vanaf afgelopen woensdag wordt er ook weer gym gegeven. Hiervoor zijn protocollen en
afspraken gemaakt.

We hopen hiermee even inzicht te geven in wat er gebeurt op school. Mochten er vragen zijn, neemt
u dan contact op met de leerkracht of met mij.

Berichten ParnasSys
U heeft de afgelopen weken regelmatig een berichtje van mij ontvangen via ParnasSys. Excuus voor de
lay-out. Zoals u waarschijnlijk wel gezien heeft, wordt de tekst aan elkaar geplakt en worden in deze
berichten tussenruimtes, spaties en leestekens niet meegenomen. Een technisch probleem waar nu

een oplossing voor gezocht wordt. Het ziet er qua lay-out niet echt mooi uit, vandaar even dit
berichtje. Dan weet u waarom!

Personele zaken:
Het is fijn om mee te kunnen delen dat de re-integratie van juf Marike voorspoedig verloopt. Zij start
deze weken in de groepen 6 en 7 en zal langzaam maar zeker dit uitbouwen naar de groepen 7/8 en 8.
Fijn dat deze start weer gemaakt is.

Schaatsen
Als school hebben we op dit moment geen groot schaatsfestijn georganiseerd. Wel kunnen
leerkrachten zelf hun keuze maken of ze willen schaatsen of ze gym willen ruilen voor schaatsen. Zij
zorgen ook voor de communicatie naar u als dit nodig is.

Instagram
Wij hebben een Instagram account. U kunt ons vinden @klaverbladhb. Foto’s van kinderen worden
hier anoniem en onherkenbaar geplaatst.

Tijdschriften:
We brengen graag deze informatiemail onder de aandacht;
Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Jarige Job en stichting Kinderhulp gaan
samen verder onder Samenvoorallekinderen.nl
Dat is best wel lang, dus zeggen wij Sam& (spreek uit als: samen).
Want Sam& werken, werkt beter! Dit willen wij met jullie vieren. Op onze manier! Namelijk met een
leuke leesactie voor de kinderen!
Deze actie noemen we, hoe kan het ook anders:
Sam&Lezen
Wat moet je doen!
1. Ga naar ons nieuwe aanvraag-portaal samenvoorallekinderen.nl
2. Vul je postcode in
3. Kies Vrije Tijd
4. Kies Sam&Lezen
LET OP! Deze actie loopt tot en met 19 februari aanstaande. Wees er dus snel bij!
Je ontvangt van ons één code die je kunt verzilveren op Sam&Lezen_Bladcadeau
Deze code is één jaar geldig!
Met die code kun je kiezen uit allerlei kinderbladen, van de Donald Duck of de Tina tot ZoZitDat.
Je ziet meteen nadat je je keuze hebt gemaakt wanneer en hoe vaak je het blad krijgt.
Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je ergens aan vast zit, want het abonnement stopt
automatisch! Hieronder de link naar de info:
https://leergeld-leeuwarden.emailprovider.nl/web/piacog9frp/flqdxhvifv/ebnz1xokm7/lonzjf8yai?fbclid=IwAR0SeZuVDEZnppcdvacU782NMwSp-IxA94hcQLRVCj13_all43PbN6PbLc
Deze actie loopt dus niet via school, maar via het bovenstaande kanaal!

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Datum
Activiteit
Maandag
15/2
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16/2
17/2
18/2
19/2

Nieuwsbrief
Studiedag

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
Kinderen zijn vrij

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).

