
                                                                                                                                               

”Het Klaverblad”            april  2022    
 

Informatieavond 30-03-2021 
Op woensdagavond 30 maart hebben we na 2 jaar eindelijk weer een echte ouderavond kunnen 
organiseren. Iedereen gewoon in school, zonder regels of beperkingen. Om dit extra te vieren 
hadden we naast een kort zakelijk deel (waar staan we als school in 2022, onze speerpunten, 
werkwijze, resultaten, toekomst) hadden we vooral ingezet op een gezellig samenzijn. De 
ouderraad heeft de avond top verzorgd met o.a. allerlei lekkere hapjes. Na een hilarische pub quiz, 
we weten nu allemaal dat de burgemeester van Eemsdelta Erik Boon heet, kon iedereen bij 
verschillende vragen/stellingen opmerkingen plaatsen en ook ideeën achterlaten in de ideeënbus. 
Deze blijft gewoon in school staan. Dus heb je een leuk, grappig, nuttig, bijzonder of kritisch idee? 
Schrijf maar op en gooi in het in de bus. Wij zijn hier erg blij mee. Zo maken we met elkaar onze 
school steeds weer een stukje beter.  

 

Klaverpodium 
Vol enthousiasme zijn onze leerlingen weer begonnen met het bedenken van dingen voor het 
Klaverpodium. Inmiddels hebben wij al een paar leuke voorstellingen gezien. We hebben ook 
gemerkt dat ze vrijer en meer onbevangen op het podium staan als er verder geen extra publiek 
bij is. Ook kinderen die anders niet gauw iets zouden opgeven, durven nu wel over de drempel te 
stappen. Het Klaverpodium is voor en door de leerlingen. We streven ernaar om de leerlingen 
steeds meer inbreng te geven bij het bepalen van hun eigen leerproces. De stem van de leerling is 
in dit proces een hele belangrijke. Ze hebben zelf ook aangegeven dat ze het fijn vinden als er niet 
om de twee weken extra publiek aanwezig is. Daarom zijn we tot het volgende compromis 
gekomen, 2x zonder en vervolgens 1x met publiek. De data dat jullie van harte welkom zijn, zullen 
in de agenda van het Klaverblad komen te staan.  

 

 Naschoolse opvang 
In september hebben wij een vragenlijst gestuurd om te peilen of er ook behoefte is aan opvang 
op school buiten de reguliere schooltijden om. Uit de reacties bleek al gauw dat daar zeker 
belangstelling voor is. Vervolgens zijn wij in overleg gegaan met Kids2B om e.e.a. te proberen te 
realiseren. Kids2B huurt al een mooie ruimte in ons gebouw en kan met een paar simpele 
aanpassingen een prachtige opvanglocatie realiseren. Voordat alles geregeld is, zijn we helaas al 
weer maanden verder. Maar het is gelukt. Om jullie bij te praten nodigen we iedereen uit, ook 
andere belangstellenden uit Stedum en omgeving, voor een informatie avond op 12 april. Kids2B 
zal daar tekst en uitleg geven over de plannen, visie, de bekostiging en al jullie vragen proberen te 
beantwoorden. Dus zegt het voort: 12 april van 19.30 tot 20.30 uur, voorlichting BSO te Stedum. 

 

Oekraïne 
Ook bij ons in de groepen praten we geregeld over de gebeurtenissen in Oekraïne. Veel kinderen 
weten heel goed wat er aan de hand is en de gevolgen die het met zich meebrengt. We kijken het 
laatste nieuws met groep 5 t/m 8 ook via de uitzendingen van schooltv jeugdjournaal. 
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In verticale groepen (groep 1 t/m 8 door elkaar) hebben we een blokposter gemaakt. Het vormt 
samen een vredesduif op het raam van groep 7/8. We willen hiermee laten zien dat we meeleven 
met alle mensen in Oekraïne. Daarnaast zullen we nog verschillende acties gaan houden.  

1. Van 1 t/m 22 april is er een lege flessenactie. Statiegeldflessen kunnen worden ingeleverd 
op school.   

2. Een sponsorloop tijdens de Stedumer Omloop op 14 mei. Hierover komt komende maand 
meer info.  

3. Er zijn nu ook al kinderen met eigen initiatieven bezig in het dorp (o.a. zingen en gitaar 
spelen, met lijsten langs de deuren), geweldig! De opbrengsten van al deze spontane 
acties kunnen in een ‘spaarpot’ bij ons op school.  

Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat de opbrengsten van alle acties op de juiste plek(ken) terecht 
gaan komen.  

 

 Koningsspelen 22 april 
Dit jaar mag het weer, het organiseren van de Koningsspelen. We gaan met zijn allen lekker 
sporten en bewegen op de sportvelden aan de Bedumerweg. Groep 1 is normaal vrij op vrijdag, 
maar dan missen ze dit leuke spektakel. Dus als ze willen, mogen ze gewoon meedoen! Wel even 
van te voren doorgeven aan juf Riekie a.u.b. We sluiten af met een gezamenlijke lunch in het 
Hervorm Centrum. Om 12.15 uur is iedereen vrij en kan aldaar worden opgehaald.  

 

Peuternieuws 
Waarschijnlijk is het jullie al wel opgevallen, we hebben allemaal nieuwe meubels. Er staan 
prachtige witte kasten, twee nieuwe tafels, mooie triptrap stoelen, een prachtig speelhuis, een 
bank, een vloerkleed, te veel om op te noemen. We zijn er hartstikke blij mee. Het was even een 
rommeltje en een hoop werk om alles weer in te pakken, maar het is gelukt. En het resultaat mag 
er zijn! 

 

Hulp gezocht! 
-We hebben rondom school een prachtig speelterrein. Menig school durft alleen maar te dromen 
van een dergelijke buitenruimte. Maar elk voordeel heeft een nadeel (of was het andersom?). Een 
groot deel van het terrein zit in het onderhoudscontract, maar niet alles (=te duur). De 
beukenhagen achter school worden niet meegenomen. Gevolg, het gras groeit vrolijk door en 
straks is er geen beukenhaag meer te zien. Wie zou willen helpen om het oude hoge gras er 
tussenuit te trekken? We zijn in de pauze al begonnen met kinderen, maar zijn er nog niet. Met 
een paar man is het zo gebeurd, maakt niet uit wanneer of hoe laat. Wie wil ons helpen?? 
 
-We zijn druk bezig met het zoeken naar manieren om onze school te promoten. In het voorjaar 
zal er een promofilm gemaakt gaan worden met o.a. inzet van dronebeelden. We zoeken ook nog 
iemand die ons kan helpen met het maken van een reclamefolder voor onze prachtige school. Het 
gaat met name om de lay-out. Tekst en foto’s kunnen snel door ons geleverd worden. Wie lijkt dat 
leuk om te doen? Bel of mail gerust voor meer info.                                                                                                                                            

 

Toetsresultaten 
De afgelopen 2 jaren zijn bijzonder verlopen door alle corona toestanden. Normaal gesproken 
toetsen scholen 2x per jaar de voortgang van alle leerlingen. Wij gebruiken hier Cito toetsen voor. 
De resultaten worden ook altijd met jullie besproken. Na één van de lock downs hebben we ervoor 
gekozen om een hele toetsperiode zelfs over te slaan en deze tijd te benutten voor extra lestijd. 
Ook gebruiken we het extra geld uit Den Haag (de zogenaamde NPO gelden) voor extra personeel 
in school. Zo houden we de groepen klein en kunnen we aan veel leerlingen extra hulp bieden. 
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Begin van 2022 hebben we opnieuw een toetsperiode gehad. Voor ons heel spannend, hoe zal het 
met de resultaten zijn? Als nuchtere Groningers schreeuwen wij het niet meteen van de daken, 
maar nu toch wel een beetje. Met gepaste trots kunnen wij melden, de scores zijn heel goed! Wij 
scoren schoolbreed voor alle getoetste vakken (rekenen, spelling, lezen) boven het landelijk 
gemiddelde! Waar veel scholen worstelen met tegenvallende resultaten hebben onze leerlingen 
het gewoon fantastisch gedaan. Iedereen heeft op zijn/haar manier het beste uit zichzelf gehaald. 
Toppers zijn het!  

 

 Agenda april 

1 t/m 22 Lege flessen actie Inleveren kan op school 

6 Klaverpodium Ouder(s) zijn welkom 

7 Ouderochtend groep 1/2  

12 Informatieavond Kids2b 
buitenschoolse opvang 

19.30-20.30 Hilmaarweg 19 

13 schoolfotograaf  

14 Paasfeest op school  Groep 1/2 start op school, 
dus niet bij het gymgebouw! 

15 Goede vrijdag Gr.1 t/m 8 is vrij 

18 2e paasdag Gr. 1 t/m 8 is vrij 

20 en 21 Centrale eindtoets groep 8  

22 koningsspelen Start op sportveld 
Bedumerweg 

23 april t/m 8 mei meivakantie Gr. 1 t/m 8 is vrij 
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