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Info:
In deze nieuwsbrief een herinnering aan de afspraak wanneer uw kind af te melden. In veel gevallen
gebeurt dit al goed. Ook sturen wij u info vanuit GGD/RIVM over krentenbaard en teken (zie ook
bijlage).
Deze week was het schoolreisje voor de kinderen van groep 1 – 7. Gelukkig dat het door kon gaan!
Mede door het mooie weer was het een zeer geslaagde dag.
Vanuit de personele kant nog een mededeling dat Jolanda (programmeerlessen) vanwege ziekte
afwezig is. We proberen dit zo goed mogelijk in te vullen en hebben zo af en toe al een vervanger
gehad in de persoon van Sjoerd Dirk.
Ook gaat meester Jaap vanaf donderdag weer met zijn ondersteuning beginnen. Hij werkt met
kinderen uit alle groepen.

Afmelden:
Een dringend verzoek om uw kind (mocht het ziek zijn) voor schooltijd af te melden. Mocht uw kind
niet afgemeld zijn en is het ook niet aanwezig dan hebben we de afspraak dat de leerkracht gaat
bellen. Hiervoor moet hij/zij uit de groep. U begrijpt natuurlijk dat dit lastig is, daarom vragen we u
om bij afwezigheid of ziekte tijdig te bellen.

Huiswerk bij afwezigheid:
Deze periode worden veel kinderen ziek gemeld vanwege verkoudheid, loopneus e.d. Ouders
vertrouwen het dan niet om hun kind naar school te sturen. Dit is ook wat we afgesproken hebben
en geheel binnen de corona regels. Binnen de school zien we dat hierdoor kinderen soms enkele
dagen missen voordat ze weer op school komen. In een aantal gevallen wordt er meteen om
huiswerk gevraagd door de ouders. De komende periode (herfst) verwachten we natuurlijk meer
verkoudheidsklachten, snotterigheid enz. Hoe gaan we nu met bovenstaande om….
Binnen het team hebben we hierover gesproken en we hebben de volgende afspraak gemaakt:
o Als een kind langer dan een week ziek is zorgen wij voor huiswerk.
o Mocht een kind meerdere keren een kortere periode afwezig zijn dan kan het in individuele
gevallen zijn dat een leerling wel huiswerk krijgt. Dit is naar inschatting van de leerkracht.
o Hoe dan ook letten we er als school op dat de gemiste leerstof wel aangeboden wordt.

Vacature OPR lid:
Vanuit het SWV komt de vraag om een vacature voor een OPR lid te plaatsen. De OPR
(Ondersteuningsplan Raad) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.
In bijlage een volledige omschrijving. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u rechtstreeks
reageren.

Communicatie:
Nog even voor alle duidelijkheid de communicatielijnen van de school.
Nieuwsbrief:
Het nieuws vanuit de school wordt zo veel mogelijk in de nieuwsbrief
vermeld. De nieuwsbrief wordt via Parnassys* naar alle ouders verstuurd. Tot
nog toe is dit elke vrijdag. Mocht dit veranderen dan wordt u hiervan op de
hoogte gebracht.
Mail:
Mededelingen vanuit de groepen worden via een mail door de leerkracht
gestuurd.
Klasbord:
Via de Klasbord app ontvangen jullie regelmatig een foto of berichtje over activiteiten in de groep.
Daarnaast is er door ouders nog een appgroep ingericht (per klas). Dit is geen officieel
communicatiemiddel van de school. Er zijn ook ouders die niet in deze appgroep zitten. Deze
appgroep geeft ouders de mogelijkheid onderling te communiceren over speelafspraken, vervoer
(meerijden), uitwisseling adressen en telefoonnummers enz.
Natuurlijk kunnen we de bovenstaande invulling nog wel eens onder de loep nemen en aanpassen.
Leek me goed even deze opsomming te maken zodat dat voor iedereen duidelijk is.
*=ons administratieprogramma waarin alle leerlinggegevens worden bijgehouden.

Krentenbaard
In onze groep 2/3 is bij een van de leerlingen krentenbaard gesignaleerd. Niet verontrustend, maar
wel fijn om even op de hoogte te zijn. Ik heb even een folder van de GGD met info toegevoegd.

Teken:
Ook hoorden we dat een van de kinderen een teek had opgelopen. Dit kan natuurlijk komen doordat
de kinderen buiten op het speelveld spelen maar zoals eenieder wel weet komen we op veel plekken
teken tegen. Ik heb daarom ook maar info rondom teken en tekenbeten toegevoegd. Natuurlijk is
hierover ook heel veel op internet te vinden. Sowieso wel belangrijk om uw kind regelmatig te
controleren. Zeker als ze veel buiten spelen.

Info OR
Vanuit de OR komt de oproep om je te melden als je wilt helpen in het luizenteam. De OR heeft
onvoldoende ouders die willen helpen luizenpluizen. Het betreft een uurtje per 9 weken pluizen aan
het begin van de ochtend. Het verzoek vanuit school is om na de vakanties even te controleren. Lijkt
het je ook leuk om op deze manier een bijdrage te leveren, meld je dan bij een van de leden van de
OR of op or@cbsklaverblad.nl of orklaverblad@pcboleeuwarden.nl

Schoolreisje
Onze groepen 1-3 gingen op schoolreisje naar Feanwâlden. Hier hebben zij een heerlijke dag beleefd
in Sanjes Safari. Groepen 4-7 hebben genoten op en rond het
Kameleoneiland in Terherne. Een heerlijke dag voor onze
leerlingen. Door in het begin van het schooljaar op
schoolreisje te gaan versterken we de band met elkaar,
werken we aan groepsvorming en zien we elkaar ook even op
een andere manier.

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

Datum
21/9

Activiteit
Spaans groep 6 t/m 8

Activiteit
Directie aanwezig

Dinsdag
Woensdag

22/9
23/9

Programmeren 1 t/m 5/6
19.30 GMR
Start kinderpostzegels

Directie aanwezig

Donderdag
Vrijdag

24/9
25/9

Directie aanwezig
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