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Informatieavond BSO Kids2B
Op 12 april heeft Kids2B op de Klaver uitleg gegeven over het opstarten van een BSO op de Klaver.
In september 2021 is via school een vragenlijst rondgestuurd. Hieruit bleek al dat er zeker
belangstelling is voor een BSO. Die behoefte is er nu nog steeds. School is in overleg met Kids2b nu
zo ver, dat bijna alle lichten op groen staan. We zijn het op alle fronten met elkaar eens, de visies
passen goed bij elkaar, de ruimte in school en buitenom is erg geschikt voor allerlei leuke leerzame
en ontspannen activiteiten en een pedagogisch medewerker wordt geregeld.
Zoals met alles wat wij graag willen voor school valt of staat het met de financiering. Kids2b hoeft
geen winst te draaien, maar moet het liefst wel op nul uitkomen. De ouders die de
informatieavond hebben bezocht, en twee gastouders uit Stedum die aanwezig waren, reageerden
erg enthousiast op alle plannen en wilden wel meteen kinderen opgeven. Bij voldoende kinderen
wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om voorschools en in vakanties op te vangen.
Om een nog beter inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid vragen we jullie om nu al zoveel
mogelijk op te gaan geven via de site van kids2b. Dit verplicht je nog tot niets! Wat wij ook vragen
is om dit bericht zoveel mogelijk te delen met toekomstige ouders, gezinnen in het dorp die geen
kinderen bij ons op school hebben, gezinnen buiten Stedum enz. Hoe meer opgaves, hoe beter!!
Ga hiervoor naar:
www.kids2b.nl
-Klik rechtsboven op de rode knop aanmelden
-Kies buitenschoolse opvang
-Kies locatie Stedum (in de loop van vandaag donderdag 14-04 staat Stedum ook in de lijst)
-Bij opmerkingen graag voor welke dagen, tijden, ook voorschools en/of welke vakanties
Alvast bedankt allemaal!
Schoolfruit
We hebben de afgelopen maanden weer genoten van gratis fruit/groente op school via het EUSchoolfruitprogramma. De laatste levering is inmiddels geweest. Vanaf nu dus geen fruit/groente
meer via school. We hopen natuurlijk wel dat het eten van gezonde lekkere stukken fruit en/of
groente gewoon doorgaat en jullie zoveel mogelijk proberen dit mee te geven.

Peuternieuws
Juf Anneke heeft aangegeven per 01 augustus te stoppen als leidster van de peuterspeelzaal. De
ouder(s)/verzorger(s) van de peuters zijn hiervan al op de hoogte gebracht. Juf Anneke is in 1991
begonnen als hulpouder/vrijwilliger aan het Klokkenpad. De peuters zaten destijds in het achterste
gedeelte van wat toen nog de brandweerkazerne was. In 1999 kwam ze als vaste leidster op de
groep. Nog weer jaren later kwamen de peuters aan de Hilmaarweg bij school in. Daarna een
verhuizing naar de Bedumerweg en tot slot weer terug naar de Hilmaarweg in het huidige gebouw.
Kortom jaren en jaren ervaring en altijd met hart en ziel ingezet voor vele generaties Stedumer
peuters.
Namens het hele Klaver team kan ik zeggen dat wij juf Anneke enorm gaan missen. Wij hopen wel
dat Kids2B zo snel mogelijk een opvolger voor haar gaat vinden. Daar is op dit moment nog niets

over bekend.
Voor de meivakantie is Elïze nieuw in de groep gekomen, welkom Elïze! Verder zijn we op dit
moment drukdoende met het voorjaar, hoe groeit en bloeit alles in de natuur? Ook zullen we nog
aandacht gaan besteden aan het thema zomerkleding. Kortom we zitten niet stil en vermaken ons
prima!
Steemer omloop
Op zaterdag 14 mei is er weer de Steemer omloop, een hardloopwedstrijd voor jong en oud. De
leerlingen van onze school die graag mee willen doen, kunnen de Steemer omloop als sponsorloop
gaan inzetten.
Wij geven vanaf maandag 9 mei sponsorformulieren mee waarop sponsors kunnen aangeven
hoeveel ze er voor over hebben. Er kan een bijdrage per rondje of een totaalbedrag worden
gesponsord. Er wordt maximaal 15 minuten rondjes gerend op de ijsbaan. De opbrengst gaat in
zijn geheel naar giro 555 van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne.
Het geld kan voor- of achteraf bij de sponsoren worden opgehaald. Via school zal geregeld worden
dat het geld bij Giro 555 terecht komt.
Het zou natuurlijk prachtig zijn als heel veel leerlingen zich hiervoor willen gaan inzetten, dus
rennen maar de 14e!!!
Sportveld naast school
Zoals jullie weten is het oude voetbalveld verdwenen onder de tijdelijke woningen naast de
school. De voormalig gemeente Loppersum heeft ons destijds beloofd om een nieuwe
sportvoorziening te maken aan de andere kant van ons gebouw. Samen met o.a. dorpsbelangen
zijn wij drukdoende geweest om dit voor elkaar te krijgen. Het zal jullie niet verbazen dat dit
natuurlijk weer een geldkwestie is, en daarom heeft het even geduurd. Maar eindelijk goed
nieuws, de gemeenteraad van Eemsdelta is akkoord gegaan, de opdracht is gegund en binnenkort
kan er begonnen worden met de voorbereidingen.
Naast onze school zal een voetbalkooi en een klein skatepark worden gerealiseerd. Met dit laatste
gaat ook een lang gekoesterde wens van veel kinderen in vervulling. Niet meer naar Loppersum
om te kunnen skaten, maar gewoon lekker in eigen dorp! Wanneer het allemaal klaar is? Hopelijk
na de zomervakantie, maar dit is zoals het op dit moment gaat totaal afhankelijk van de levertijden
op bouwmaterialen. We gaan het zien!
Ideeënbus
In de ideeënbus zijn inmiddels een heleboel briefjes met ideeën gestopt. Waarvoor dank. Een paar
voorbeelden:
Een moestuin bij school wordt meerdere keren genoemd, handvaardigheidslessen, ateliers,
creatieve vakken bijvoorbeeld m.b.v. ouders, de ideeënbus laten staan in school, verbinding
zoeken met het dorp enz.
Super bedankt allemaal en blijf vooral ideeën aandragen. Wij gaan kijken wat we eventueel verder
kunnen gaan realiseren.
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