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Corona update 
We hebben helaas ook steeds meer te maken met alle corona gevolgen. Iedereen probeert corona 
buiten de deur te houden, maar toch kan het je zomaar overvallen. Ook in onze regio komt het 
steeds meer voor. In de week voor de vakantie zijn er in Ten Boer meerdere klassen verplicht naar 
huis gestuurd en ook in Holwierde is de hele school de komende week nog dicht! Het is lastig te 
achterhalen, maar het lijkt erop dat besmettingen nu ook steeds meer onder jonge kinderen 
heersen. Dus bij twijfel, houd de kinderen thuis. In de bijlage (nogmaals) de beslisboom die 
misschien voor wat extra helderheid kan zorgen over hoe en wat te doen als er vermoedens van 
klachten zijn.  
Op dit moment hebben wij nog geen zekerheid over wel/niet vervanging in de bovenbouw. Juf 
Daniëlle voelt zich gelukkig al weer wat beter en is achteraf “blij” dat haar dit niet in een 
schoolweek is overkomen. In dat geval had de hele groep nu thuis in qarantaine gezeten… 
Een ander probleem waar we als scholen mee te maken hebben is vervanging. Het is telkens weer 
een hele klus om vervanging voor een groep te regelen. Of het nou voor een dag is of voor een 
langere periode er zijn simpelweg te weinig vervangers voor alle scholen. Steeds vaker moet er dus 
noodgedwongen een groep naar huis worden gestuurd. We proberen dit ten alle tijde te 
voorkomen, maar dit lukt lang niet altijd.  
Tegelijkertijd proberen we op alle mogelijke manieren ons vak zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
om zo genoeg leerkrachten voor de toekomst aan te trekken. De Pabo’s hebben veel 
aanmeldingen van studenten, dus we zijn hoopvol! 

 

 Ouderraad 
Van onze ouderraad hebben alle Klaver medewerkers een prachtig boeket tulpen gekregen en wat 
lekkers, als dank voor onze inzet gedurende dit lastige en vreemde schooljaar. Namens het hele 
team: super bedankt! 

 

 Rapporten 
Volgens de oorspronkelijke jaarkalender hadden we in de periode januari/februari al moeten 
toetsen (Cito) en daarop volgend de rapportgesprekken moeten voeren. Alleen zaten we voor 
deze periode nog in de lock down. Er was geen sprake van lessen zoals normaal gesproken zou 
horen. Alles was anders! Er wordt op het moment veel geschreven en gepraat over eventuele 
achterstanden in het onderwijs. Helaas zal dit ongetwijfeld in veel gevallen ook zo kunnen zijn. 
  
We zijn kort voor de vakantie weer gestart met de reguliere lessen, waren net weer op gang 
gekomen en toen kwam de voorjaarsvakantie. Iedereen weer uit het schoolritme. Wij waren al 
begonnen om eerst een goed beeld te krijgen van het niveau van onze leerlingen. Wat is er goed 
gegaan tijdens het thuiswerken, wat moet er worden ingehaald, op welk niveau zitten de 
leerlingen? We kunnen dit het beste doen met de bestaande methodetoetsen. Hiermee kunnen 
we meteen zien waar er zich problemen voordoen en waar de focus tijdens de lessen op moet 
komen te liggen. Door de instructies tijdens de lessen hier goed op aan te passen, denken wij 
zoveel mogelijk achterstanden te voorkomen. Om nu achteraf ook nog Cito toetsen af te gaan 
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nemen (kost minstens 2 weken en gaat dus allemaal ten koste van de zo belangrijke lestijd en 
instructies en toch ook weer een stukje extra spanning bij de leerlingen) vinden wij niet zinvol. Na 
de 2 weken meivakantie starten we al weer met de Cito E-toetsen, dus dit zit allemaal erg dicht op 
elkaar. Wij willen nu zoveel mogelijk regelmaat (hopende op zo min mogelijk onvoorziene 
omstandigheden) en ons volledig focussen op de inhoud van de lessen.  
Wij vinden het belangrijk om jullie toch allemaal te spreken over het niveau van jullie kinderen en 
hebben daarom alsnog een rapportperiode ingepland. We geven de kinderen volgende week de 
rapporten mee. Dit betreft een nieuw rapport. De beoordelingen voor de verschillende vakken 
worden automatisch uit de resultaten van de methodetoetsen gehaald. Dit geeft dus een heel 
mooi beeld van het huidige niveau. In de week van 15 maart willen we de gesprekken met jullie 
inplannen. Meer info hierover volgt zo spoedig mogelijk.  

 

 Peuternieuws 
Vanaf vandaag en in ieder geval voor de komende 4 weken zal Anneke ondersteund worden door 
Marieke. Dit is ook voor de kinderen heel fijn, niet steeds een ander gezicht. Ook i.v.m. alle corona 
maatregelen is zo min mogelijk wisselingen erg gewenst. Voor de komende tijd staat het boek 
Coco op het programma (het boek van de nationale voorleesdagen). Tegelijkertijd werken we 
samen met Coco toe naar de lente en pasen. Vanaf woensdag komt er gelukkig weer iemand bij, 
Marlou zal vanaf dan bij ons in de groep komen, gezellig! 

 

Schoolplein 
In de vakantie is er hard gewerkt aan herstelwerk rondom het schoolterrein. Of meerdere plekken 
zijn de hagen verbreed, extra tegels gelegd, een schelpenpad aangelegd enz. Nu hopen op een 
mooi voorjaar en dat er maar veel gras mag gaan groeien. Tot die tijd blijven er kale plekken met 
modder. Helaas valt daar nu niets aan te doen. Er zijn nu nog een tweetal plaatsen waar tegelwerk 
moet worden opgehoogd. Hierover wordt voor ons nog onderhandeld (ofwel wie moet dit gaan 
betalen). Hopelijk wordt ook dit laatste punt snel opgelost en is ons hele terrein speelklaar.  

 

 Oud papier 2021 
 
19 maart 
21 mei 
09 juli 
10 september 
26 november 
Locatie: parkeerplaats school, Hilmaarweg 19. 
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