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Info:
Toch een nieuwsbrief met weer belangrijke informatie. Allereerst wil ik nog even benadrukken dat bij
corona gerelateerde klachten dringend verzocht wordt uw kinderen thuis te houden. We begrijpen
dat het de komende periode met griep, verkoudheid en andere klachten lastig wordt om hierin een
goede afweging te maken. We hanteren dan maar het motto: Voorkomen is beter dan genezen.
Ook onze vakleerkracht gym kreeg deze week klachten en heeft daarop meteen een test gedaan
zodat we meteen ook weten waar we aan toe zijn. De uitslag van deze test was gelukkig negatief.
Bij deze nieuwbrief ontvangt u ook onze jaarkalender. Hierop staat de nodige informatie voor
komend schooljaar, maar ook algemene informatie over bijvoorbeeld de gymtijden, roosters en de
mailadressen van de leerkrachten.

Kennismakingsgesprekken:
Komende week hebben we op de kalender kennismakingsgesprekken staan. Om te voldoen aan het
protocol hebben we dat nu anders ingevuld dan u gewend bent.
Komende maandag krijgt u een uitnodiging van de leerkracht van u kind(eren). U wordt uitgenodigd
om in gesprek te gaan met de leerkracht over uw kind. Deze kennismakingsgesprekken zijn bij uitstek
geschikt om een goede start te maken. We gaan samen starten aan de verdere ontwikkeling van uw
kind en tijdens dit gesprek kunnen we bespreken waar de uitdagingen en de verwachtingen liggen. U
kunt zich opgeven via de mail. De leerkracht komt met een voorstel voor een datum en tijd.
Uiteraard begrijpen wij dat persoonlijk contact heel prettig is om samen aan dit schooljaar te
beginnen, maar we hopen op uw begrip om het ditmaal telefonisch/ via Teams te doen.
De kracht van het kennismakingsgesprek is normaal gesproken uiteraard ook de aanwezigheid van
het kind bij het gesprek. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 worden uitgenodigd om mee te
praten in dit gesprek. Ook dit zal anders verlopen, maar we vertrouwen op een goede start!
Voor groep 8 staat in september een gesprek VO gepland. Dit gesprek met een ander doel dan het
kennismakingsgesprek zal via Margriet en Richard georganiseerd worden. De ouders van groep 8
ontvangen hierover nog informatie.

Nog een aantal startmededelingen:
o
o

Klassenlijsten: We krijgen de vraag of we als school klassenlijsten willen verspreiden.
Vanwege AVG mogen we dit niet doen.
Een aantal van onze kinderen worden voor en na schooltijd opgevangen door Sinne
Kinderopvang. In deze nieuwsbrief aanvullende informatie.

Bericht van Sinne Kinderopvang:
Lange tijd zijn de BSO kinderen van het Klaverblad opgevangen op locatie ‘Het Hop’ van Sinne
kinderopvang, maar hier gaat verandering in komen.
Vanaf 17 augustus start Sinne kinderopvang met BSO Klaverblad op locatie Pikemar.
Wij zien er erg naar uit om de kinderen bij hun eigen school op te vangen en verder te werken aan
een goede samenwerking met CBS het Klaverblad.

Tineke de Jong zal de pedagogisch medewerker zijn van deze groep. Tineke is een gedreven en
enthousiaste medewerker die het belangrijk vindt kinderen te zien en in te spelen op hun behoeften.
Samen met meewerkend coördinator Erik Pieters en pedagogisch specialist Suzanne Nicolay zal
Tineke zorgen voor de pedagogische kwaliteit en een goede start na de zomervakantie.
Sinne biedt verschillende vormen van kinderopvang. Voor zowel voorschoolse opvang, naschoolse
opvang en vrije dagen- en vakantieopvang kunt u bij ons terecht. Wij bieden kwalitatieve opvang,
gericht op de ontwikkelingsstimulering van kinderen, in een vertrouwde omgeving. Wij zetten ons
volledig in, om er voor te zorgen dat uw kind onze opvang plezierig vindt en zich vertrouwd voelt.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat Sinne voor u kan betekenen? Mail dan naar
info@sinnekinderopvang.nl

Voorstellen Lio-stagiaire:
Mijn naam is Lisanna. Voor mijn laatste jaar PABO verkort, mag ik op CBS Klaverblad stage lopen. Na
mijn opleiding Biologie & Medisch Laboratorium onderzoek, wilde ik graag nog meer uitdaging. Ik
vind het leuk om te tekenen, sporten & met z’n allen te werken aan een leuke en sterke klas. Dit ga ik
vast allemaal vinden in de groep 8 onder begeleiding van juf Margriet!

Luizen in je haar? Kammen maar!
Er zijn luizen gesignaleerd op school. Dat is heel lastig, maar het komt vaak voor bij scholieren. We
vragen u allemaal dringend om dit weekend uw kind te controleren op luizen en eventueel te
behandelen. Voor tips over kammen en behandelen kunt u kijken op
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen. Wilt u aan de leerkracht doorgeven als
er luizen zijn ontdekt bij uw kind?
We beraden ons er over hoe we eventueel toch een corona proof luizencontrole kunnen organiseren.

Veilig op de skatebaan:
Op maandag, woensdag en vrijdag spelen de kinderen in de lunchpauze buiten op het veld voor de
Máximaschool. Een aantal kinderen wil graag op de skatebaan met hun step of skates. Om letsel bij
valpartijen te beperken, vragen wij om voortaan bescherming mee te geven aan de kinderen: een
helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers. Zonder volledige bescherming laten wij de kinderen liever
niet meer op de skatebaan.

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

Datum
31/8
01/9

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

02/9
03/9
04/9

Activiteit
Spaans groepen 1 t/m 5/6
Programmeren groepen
6 t/m 8

Nieuwsbrief

Om al vast te agenderen:
Informatieavond voor ouders op 7 oktober 2020

Activiteit
Directie aanwezig

Directie aanwezig
Directie aanwezig
Alle aanmeldingen en info voor
aanmeldcommissie van 7/9 binnen

