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Corona update 
Op het moment van dit schrijven is het redelijk rustig omtrent alle corona perikelen. Af en toe zijn 
er leerlingen thuis of worden voor de zekerheid getest. Eén dezer dagen verwachten wij voor de 
leerkrachten de zelftesten. Deze kunnen we preventief inzetten. Mocht uit een zelftest blijken dat 
een leerkacht positief is, kan diegene meteen door naar de teststraat van de GGD. Gelukkig 
hebben we verder nog geen groepen naar huis hoeven sturen en zijn er nog geen leerkrachten 
weer ziek geweest. We houden vol!  

 

 Even voorstellen! 
Beste ouders, mijn naam is Ceren Sen en ik ben sinds februari vol enthousiasme begonnen aan de 
verkorte Pabo. De opleiding volg ik aan de Hanzehogeschool in Groningen. 
Naast mijn studie ben ik werkzaam als logopedist in Meerstad. Mijn werk en studie zijn erg goed te 
combineren en ik kan mijn eerder opgedane kennis en ervaring goed inzetten in mijn stage op de 
Klaver. Mijn stage begint op 19 april en ik zal elke maandag stage lopen in groep 5/6. Soms zal ik 
een dag moeten inhalen, dat is dan op een andere dag dan de maandag. De stage duurt tot 
ongeveer de zomervakantie. 
Ik heb er enorm veel zin in en kijk er naar uit om stage te mogen lopen bij uw kind(eren) in de klas.  
 
Hartelijke groet, 
Ceren Sen 
 

       
 
 
Beste ouders, mijn naam is Jeremy de Wit. Ik ben 16 jaar en kom uit Delfzijl. Ik ben dit schooljaar 
begonnen aan de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op het Noorderpoort in Groningen. Ik loop 
op dit moment stage in groep 3 en 4 en blijf tot aan de zomervakantie. Ik help de leerkracht met 
van alles. Nakijken van werkboekjes, kleine groepjes kinderen helpen, meelopen met pleinwacht, 
helpen tijdens creatieve lessen, klaarmaken van de thema tafel, werkbladen kopiëren enz. eigenlijk 
alle extra werkzaamheden die er in een klas voorkomen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jeremy de Wit 
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 Schoolfotograaf 17 mei 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf bij ons op bezoek om de leerlingen en groepen op beeld vast te 
leggen. Gelukkig kan de fotograaf met de nodige ingebouwde veiligheidsmaatregelen ook dit jaar 
langskomen. In verband met deze maatregelen worden er geen familiefoto’s gemaakt van jongere 
of oudere broers/zussen die niet bij ons op school zitten. Dit heeft te maken met de extra 
bewegingen die er dan toch gaan plaatsvinden in school. Broers/zussen die hier wel op school 
zitten, worden er wel samen opgezet. Groepsfoto’s worden alleen buiten gemaakt. Uiteraard zal 
de fotograaf op veilige afstand blijven van ons allemaal. Zo krijgen we toch nog de nodige leuke 
foto’s ter herinnering aan dit bijzondere schooljaar.  

 

 Ouderapp 
Onze nieuwe ouderapp Mijn School is bijna klaar. Op onze website is er al een apart kopje 
aangemaakt. Hier kun je echter verder nog niks mee. Na de meivakantie zal er meer info jullie kant 
opkomen. Na de zomervakantie zullen we helemaal over zijn op Mijn School en zal Klasbord 
geheel komen te vervallen.  

 

 Peuternieuws 
Wij hebben het hartstikke druk! Ssssst, niet verder vertellen hoor, we zijn bezig met het maken 
van een moederdagcadeautje! We hebben het ook heel druk met het verzamelen van veertjes 
klein of groot. Dus mocht je iets zien, neem maar mee. Na de vakantie gaan we ook aan de slag 
met jonge dieren. Kalfjes, lammetjes, kuikentjes er komt van alles aan bod.  
Let op: In de week van 26 april gaan wij gewoon naar school. De week daarna zijn wij ook vrij. De 
vakantie loopt dus niet gelijk met de Klaver.   

 

Computerprogramma’s 
We beschikken op school over laptops en tablets ter ondersteuning van het leerproces. Om up to 
date te blijven voegen we geregeld nieuwe programma’s toe. Zo hebben we recent het 
programma Bouw ingezet ter ondersteuning van het leesonderwijs in groep 2 en 3. Dit is een leuk 
en leerzaam programma waarin met behulp van een tutor (dat kan bv. een leerkracht of ouder of 
bovenbouw leerling zijn) de letterkennis wordt vergroot. Het programma is zo ontworpen dat het 
werkt op alle divices, dus ook op tablets en iPads. Het is ook erg makkelijk thuis te gebruiken na 
het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kun je ook thuis op een leuke en spelende 
manier met letters oefenen.  
 
Voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben we het spellingsprogramma BLOON toegevoegd. 
BLOON staat voor: Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven, Nakijken. De leerkrachten zetten de 
te oefenen woorden klaar en de leerlingen gaan er vervolgens mee aan de slag via allerlei 
spelvormen. De woorden komen uit de methode en zijn die week aan bod. Zo wordt het 
programma extra effectief ingezet. Het is ook nog eens een leuk en niet te vergeten, heel leerzaam 
programma!  
 
We maken schoolbreed steeds meer gebruik van de extra online mogelijkheden die ook bij onze 
methodes horen. We gaan niet over één nacht ijs, maar proberen een weloverwogen keuze te 
maken tussen o.a. schrijven of typen. We willen ook dat leerlingen blijven leren schrijven, dus 
helemaal over op digitaal zal niet snel gebeuren. Toch is het soms heel effectief om i.p.v. nog weer 
een werkboek aan te schaffen voor alle leerlingen de antwoorden in een computerprogramma te 
laten typen. In groep 7/8 worden bijvoorbeeld verschillende methodetoetsen digitaal afgenomen. 
Dit scheelt tijd met invullen, maar ook met nakijken. Een aantal programma’s maken ook meteen 
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een overzicht van de gemaakte fouten en waarmee nog extra geoefend kan worden. Super handig, 
maar de leerkracht bepaalt uiteindelijk nog altijd  hoe en wat, niet het computerprogramma. 

 

 Oud papier 2021 
21 mei 
09 juli 
10 september 
26 november 
Locatie: parkeerplaats school, Hilmaarweg 19. 
De laatste keer zat de container helemaal vol. Super natuurlijk dat zoveel mensen de weg naar de 
container weten te vinden. Normaal hadden we altijd genoeg aan één container, maar wellicht 
moeten we er in het vervolg nog een container extra bijbestellen. We verzoeken wel iedereen om 
geen papier voor de container neer te zetten. Op maandagochtend 22 maart stonden er nog 
dozen op de parkeerplaats en moesten we weggewaaide kranten en folders uit de beukenhaag 
halen. Wij hebben helaas geen grote schuur om overgebleven dozen papier telkens in op te 
kunnen slaan. Dus vol is vol! 
 

 

Vrije dagen 
Na de meivakantie beginnen we weer op maandag 10 mei. In de maand mei zijn er echter nog een 
aantal vrije dagen: 
Hemelvaart donderdag 13 en vrijdag 14 mei 
Pinksteren maandag 24 mei 
Na Pinksteren is het afgelopen met alle vrije dagen en gaan we in 1x door richting de 
zomervakantie (10 juli t/m 22 augustus).  
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