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Info:
Langzaam maar zeker komen we met z’n allen weer in het ritme van het naar school gaan. Binnen de
school wordt de organisatie steeds meer op elkaar afgestemd en hebben we het gevoel dat we
samen “goed” bezig zijn. Deze week een lekkere korte nieuwsbrief. Dat geeft ook al een beetje aan
dat veel zaken op dit moment duidelijk zijn.
Afgelopen week ontving u van ons de informatiebrieven van PCBO Leeuwarden e.o. over de Corona
maatregelen. Binnen het schoolteam hebben we dit tijdens de teamvergadering benoemd en
afgesproken de afspraken te blijven volgen. Langzaam maar zeker wordt het omgaan met de
afspraken normaler. Fijn ook om te zien dat jullie als ouders zo correct blijven omgaan met al deze
afspraken.
We starten de komende weken de collegiale consultatie weer op. Afgelopen schooljaar waren we
hier al mee gestart. Dit is een prettige manier om de manier van werken in de groepen nog beter op
elkaar af te stemmen. We ervaren dat op deze manier het gesprek met elkaar aangaan weer leidt tot
mooie onderwijsinhoudelijke inzichten.

Kennismakingsgesprekken:
De kennismakingsgesprekken zijn in de meeste groepen voor de komende week gepland. De eerste
signalen zijn positief ondanks de bijzondere vorm van kennismaken. Het is goed om samen op deze
manier te kunnen starten.

Even voorstellen:
Beste ouders en kinderen,
Als nieuwe onderwijsassistent wil ik me graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Leonie Ruiter en ik ben 29 jaar. In mijn vrije tijd lees ik graag en wandel ik met mijn
hond. Daarnaast vind ik het leuk om gezellige dingen te doen met vriendinnen en sport ik 2 á 3 keer
per week.
Het komende schooljaar ben ik werkzaam in groep 1/2, 2/3 en groep 4. Ik zal aanwezig zijn op
maandag, dinsdag en donderdagochtend. Naast het Klaverblad ben ik op vrijdagochtend werkzaam
bij de Prins Mauritsschool en vijf middagen in de kinderopvang.
Ik kijk er naar uit om de kinderen extra begeleiding te geven, waardoor ze zich optimaal kunnen
ontwikkelen.

Nieuws uit de OR
Na onze oproep voor nieuwe OR leden, hebben wij 3 reacties mogen ontvangen, Welkom! Dat
betekent dat we nu een groep van 7 leden tellen en dus volop aan de slag kunnen dit jaar. De 3
enthousiaste ouders die ons gaan versterken stellen zich hieronder kort voor.
Kaat: Ik ben Kaat Visser, getrouwd met Raymond en samen hebben wij drie kinderen: Ivar, Isabelle en
Sophie-Fleur. De oudste 2 zitten op het Klaverblad in groep 2 en groep 5.
Sylvia: Even voorstellen: ik ben Sylvia Hettinga, samen met Martijn Smilde en onze kinderen wonen
wij in Goutum. Onze zoon Lenn zit in groep 5/6 en onze dochter zit in het derde jaar van het VO.

Ivanka: Hai, ik ben Ivanka van Netten en nadat ik gevraagd ben ga ik dit jaar deelnemen aan de OR
als extra sparringpartner. Dit zal alleen voor dit schooljaar zijn omdat mij zoon, Durk van Netten uit
groep 8/9 aan het eind van school gaat. Ik ben getrouwd met Rimmer en we wonen in Oppenhuizen.
Ik ben heel benieuwd wat dit jaar gaat brengen en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen om er
voor de kids een leuk jaar van te maken.
Wij zijn heel blij dat ze aanschuiven. Mochten er dingen zijn dan kun je altijd een van ons aanspreken
of mailen naar or@cbsklaverblad.nl.
Wij zullen jullie eens in de zoveel tijd op de hoogte houden via de nieuwsbrief of informeren via de
klassen groepsapp.
Groet,
Ronell, Marije, Linda, Susan, Kaat, Sylvia en Ivanka

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

Datum
07/9

Activiteit
Spaans 6 t/m 8

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08/9
09/9
10/9
11/9

Programmeren 1 t/m 5/6
13.00 OR Vergadering
Nieuwsbrief

Activiteit
Directie aanwezig
15.00 Aannamecommissie
Directie aanwezig
Directie aanwezig

