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 Corona update 
Op de valreep voor de zomervakantie worden er versoepelingen doorgevoerd per 26 juni jl. 
Dit betekent voor de laatste 2 weken van het schooljaar: 
 leerlingen 
-schooltijden weer als vanouds, alle groepen 8.30-14.15 uur 
-alle leerlingen gebruiken weer de hoofdingang 
-de pauzes om 10.15 en 11.45 tot 12.15 uur zijn weer voor alle groepen gelijk 
-geen verplichte looproutes meer 
 ouders 
-geen vaste breng en ophaal plekken meer 
-geen ouders in school, alleen op afspraak (i.v.m. handhaving afstandsregels, verplichte registratie, 
gezondheidscheck, is voor ons niet te doen!) 
-externen in school weer toegestaan bv. logopedist, vertegenwoordiger enz. 
Voor al het bovenstaande: afstandsregel 1,5 meter blijft gehandhaafd in en om school 
 
Of bovenstaand ook nog van toepassing is voor na de zomervakantie moeten we afwachten. Tegen 
die tijd zal er ongetwijfeld een nieuw of aangepast protocol verschijnen. Uiteraard houden we 
jullie daarvan op de hoogte.  

 

 Schoolomgeving 
Samen met de gemeente, Nationaal Coördinator Groningen, dorpsbelangen en klankbordgroep 
nieuwbouw tijdelijke woningen zijn we al lange tijd aan het praten over de woningen die er 
rondom school gebouwd zullen gaan worden. In de laatste nieuwsbrief van de gemeente hebben 
jullie daar van alles over kunnen lezen. Voor ons is het vooral van belang dat de verkeerssituatie 
rondom school veilig en overzichtelijk blijft. Waar mag wel/niet geparkeerd worden? Welke 
rijtijden voor zwaar verkeer? Hoe vaak staan de verkeersregelaars er?  De ingang van onze 
parkeerplaats blijft ongewijzigd, maar de andere ingang wordt aangepakt. Hiervoor is een plan van 
aanpak in de maak, ingang versmallen en duidelijke oversteekplaats maken. Dit moet met ingang 
van het nieuwe schooljaar uitgevoerd zijn. Verder zijn er in het verleden al beloftes gedaan door 
de gemeente dat wij een alternatief krijgen aangeboden voor het eventueel verlies van het 
voetbalveld naast de parkeerplaats. Ook hiervoor is een plan in de maak. Zoals vaak met dit soort 
zaken, draait het om geld. Wat gaat het kosten en wie gaat dit betalen? We zijn echter hoopvol 
dat er een mooie buiten sportplek voor terugkomt!  

 

 Ouderraad/medezeggenschapsraad/ID-commissie 
OR: Annemieke Schinkel neemt na vele jaren afscheid als OR- lid. Haar basisschooltijd zit er nu 
echt op. Wie wil de OR komen versterken? (leden: Syta Timmer, Annet Mulder, Tes Oost, Marjan 
Drent, Riekie van den Berg en Ellen Dijkman). 
MR: Mirjam Vast zal komend schooljaar aftreden als MR-lid. We zijn dus op zoek naar een nieuwe  
kandidaat. (leden: Tina Vischjager, Natasja Toxopeus, Klaassiena de Jonge, Riëtte van der Laan en 
Daniëlle Brons). 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6O-l6ffOAhWKWhoKHU_DBZwQjRwIBw&url=http://forum.fok.nl/topic/1769343?mode%3Dprint&psig=AFQjCNGup7kXgXny0RNjXVAloA83Qd1oMg&ust=1473151004940106
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6O-l6ffOAhWKWhoKHU_DBZwQjRwIBw&url=http://forum.fok.nl/topic/1769343?mode%3Dprint&psig=AFQjCNGup7kXgXny0RNjXVAloA83Qd1oMg&ust=1473151004940106


ID commissie: Al ruim voor de fusie in 2016 is de ID-commissie actief. Samen is er een plan 
bedacht hoe om te gaan met levensbeschouwelijk onderwijs. Wijzigingen worden besproken. De 
ID- commissie komt nu de jaren verstrijken niet vaak meer bij elkaar, echter indien nodig gaan we 
wel weer met elkaar om tafel. Petra Kock, al vanaf het begin actief lid, gaat uit de ID commissie. Er 
kan dus weer iemand bij. (leden: Riekie van den Berg, Ellen Dijkman, Martin Pik, Peter Bijen, 
Maurice Vischjager). 
Voor meer informatie over wat je zoal kunt verwachten als OR, MR of ID-commissie lid vraag 
gerust aan de zittende leden.   
Voor de mensen die de verschillende groepen gaan verlaten: Dank jullie wel voor jullie geweldige 
inzet voor onze prachtige school!  
In het kort:  
OR (ouderraad) verzorgt van alles rondom de feestdagen, extra ouderavonden enz. 
MR (medezeggenschapsraad) is betrokken bij de gehele schoolontwikkeling, heeft op veel punten 
advies- of instemmingsrecht.  
ID-commissie, overlegt samen met aantal teamleden over het levensbeschouwelijk onderwijs op 
de samenwerkingsschool. 

 

 Peuternieuws 
Ook voor ons zit dit bijzondere schooljaar er weer bijna op. Nog een paar keer zijn we samen en 
dan begint de zomervakantie. Na de zomer gaan Liz en Zeynep naar juf Riekie. Tot die tijd genieten 
we nog van het samen knutselen, eten en buiten spelen. Gelukkig mag dit ook weer samen met de 
kleuters, wel zo gezellig! Kids2b heeft plannen voor wat nieuwe meubeltjes in ons lokaal. Even 
afwachten wanneer en wat er komt. Het wordt vast heel mooi!  

 

 Formatie schooljaar 21-22 
Voor schooljaar 21-22 zijn we eruit. Dankzij het extra geld van het Nationaal Programma Onderwijs 
kan bijna alles blijven zoals we het tot nu toe gewend waren. We realiseren ons terdege dat dit 
voor nu een tijdelijke oplossing is. Een jaar later zijn er minder kinderen, dus minder geld, dus 
ergens helaas toch ook minder ruimte voor personeel. Er is een oplossing, heel veel kinderen die 
ook naar de leukste school van de regio willen komen! 
 

 Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Juf Riekie Juf Riekie Juf Riekie Juf Riekie  

Groep 
2/3/4 

      x       x        x        x Juf Riekie 

Groep 3/4 Juf Ellen Juf Ellen Juf Ellen Juf Ellen       x 

Groep 5/6 Juf Klaassiena Juf Klaassiena Juf Riëtte Juf Riëtte Juf Riëtte 

Groep 7/8 Juf Daniëlle Juf Daniëlle Juf Daniëlle Juf Daniëlle Juf Daniëlle 

Extra hulp    Juf Klaassiena Juf Klaassiena Meester 
Jesse 

   Juf Petra (IB) Juf Petra (IB)  

 Meester 
Martin 

Meester 
Martin 

Meester 
Martin 

Meester 
Martin 

Meester 
Martin 

   
In het overzicht missen jullie juf Annamieke. Helaas is er geen geld meer beschikbaar om haar 
baan in Stedum te kunnen behouden. Hartstikke jammer natuurlijk. Gelukkig blijft haar baan in 
Delfzijl gewoon behouden. Uiteraard zullen wij als team en alle leerlingen haar afscheid niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan.  
Meester Martin is in principe alle dagen op school. Echter met verschillende werkzaamheden o.a. 
voor de Klaver, voor Noordkwartier en ook voor werkgroepen van de PABO Hanzehogeschool.  
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 Oud papier 2021 
  9 juli 
10 september 
26 november 
Locatie: parkeerplaats school, Hilmaarweg 19. 
Zijn er nog vrijwilligers die in het weekend willen helpen het papier zo netjes mogelijk op te 
stapelen? Als de container dan vol is, kunnen we de deuren afsluiten zodat het niet weer op 
maandag vol ligt met weggewaaid papier.  
Wie wil 9 juli helpen??? 

 

Stagiaires 
Wij zijn als school actief in het begeleiden van stagiaires. Zij zijn onze collega’s voor de toekomst. 
Ook komend schooljaar zullen er weer studenten bij ons op school stage komen lopen. Dit varieert 
van PABO student(en) tot student(en) onderwijsassistent maar ook beroepsoriënterende stages 
(veelal oud leerlingen die nu op het voortgezet onderwijs zitten).  

 

Bijlage 
Bij dit Klaverblad zit een bijlage. Er is een jaarplanning toegevoegd met de belangrijkste data voor 

komend schooljaar (handig voor op het prikbord of de koelkastdeur      ) De schoolgids voor 21-22 
komt volgende week per mail. Alles is dan uiteraard ook terug te vinden op onze website: 
www.bsdeklaver.nl 

 

MijnSchool app 
Zoals eerder al vermeld gaan wij komend schooljaar over op een andere app dan Klasbord, 
namelijk MijnSchool. Ouders (van groep 1 t/m 7) hebben gisteren allemaal een mail gekregen en 
vandaag de mail met een activatielink. 
Op Klasbord zitten ook mensen van de opvang, opa's en oma's en verzorgers. Mochten er daarvan 
mensen zijn die volgend jaar ook nog kinderen op school hebben en graag ook op MijnSchool 
willen, is dat natuurlijk mogelijk. 
Hiervoor moeten jullie er door de ICT'ers ingezet worden. Wil je toegang als verzorger, opa, oma 
of opvang? Stuur dan even een mail naar: 
 d.brons@noordkwartier.nl  
met de volgende gegevens: naam + achternaam en mailadres. 

 

Tot slot 
Langs deze weg wil ik namens het hele team jullie allemaal bedanken voor de grandioze inzet 
tijdens het vele gedwongen thuiswerken. Het was niet altijd even simpel, maar jullie hebben het 
gered! Zonder deze inzet van jullie kant, zouden de schoolprestaties van al onze leerlingen er een 
stuk minder rooskleurig uit hebben gezien. Samen hebben we ons er goed doorheen geslagen. 
Hopelijk blijft het hier ook bij en gaan we ons verheugen op een grandioos schooljaar 21-22 zonder 
onderbrekingen! 
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