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Sollicitatie directeur
Op dit moment is de sollicitatieprocedure in volle gang. Er hebben zich kandidaten gemeld en er
zullen gesprekken plaatsvinden in de week na de zomervakantie. De leden van de MR en de HRM
medewerker van Noordkwartier zullen er zorg voor dragen dat de procedure zorgvuldig wordt
doorlopen.
MR verkiezingen
Na onze oproep in het Klaverblad van juli heeft zich een kandidaat gemeld om onze MR te komen
versterken nl. Sebastiaan van den Berg vader van Noor uit groep 1. Hij zal Natasja Toxopeus gaan
vervangen m.i.v. schooljaar 22-23. Omdat hij de enige kandidaat is op dit moment zijn
verkiezingen niet nodig. halverwege schooljaar 22-23 zal er opnieuw een kandidaat worden
gezocht i.v.m vertrek van onze voorzitter Tina Hannemann.
Gymnastiek
Op dinsdag- en vrijdagochtend zullen de combinatiegroepen 3,4,5 en 6,7,8 gymnastieklessen
krijgen van een vakleerkracht van Huis voor de Sport Groningen. De tijden zijn als volgt:
Dinsdag en vrijdag 8.30 tot 9.15 groep 3,4,5
9.30 tot 10.15 groep 6,7,8
De kinderen uit groep 3,4,5 starten dus ’s morgens meteen bij het gymgebouw aan de
Bedumerweg.
Schoolgids/jaarplanning
De schoolgids voor schooljaar 22-23 komt z.s.m. op de website. De jaarplanning staat onderaan dit
Klaverblad en ontvangen jullie ook via de mail en/of mijnSchool.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Bericht van kids2b 13-07-2022
Op 12 april heeft Kids2b samen met de basisschool ouders uitgenodigd die mogelijk
belangstelling hebben voor de start van een bso in De Klaver. Kids2b heeft daarna
verschillende mogelijkheden onderzocht en is in goed overleg gegaan met de
gemeente en Noordkwartier. Helaas blijkt het niet mogelijk om aan de wens van de
ouders en school tegemoet te komen. Kids2b wilde graag een bso starten en zelf ook
investeren in een bso ook omdat het belangrijk is voor Stedum. Helaas is de conclusie
dat het financieel niet haalbaar is om een bso te starten en die ook van langere tijd in
De Klaver te behouden.
Kids2b heeft de belangstellende ouders persoonlijk geïnformeerd en denkt ook mee
over alternatieven.

Dit bericht kwam bij ons en ongetwijfeld bij jullie nu ook hard binnen. Wij waren tot op de dag van
vandaag positief gestemd dat het zou gaan lukken met Kids2b. Hoe nu verder? Na de zomer zal
samen met Noordkwartier gezocht moeten worden naar een andere partij die de BSO in Stedum
wel zo snel mogelijk wil opstarten. Het moet er gewoon komen!! Daar zijn wij het allemaal wel
over eens, het is in ieders belang dat dit gaat lukken. De alternatieven waar Kids2b in bovenstaand
stukje over schrijft zijn in ieder geval het onderstaand zoals in onze schoolgids beschreven.
Uit de schoolgids:
We hebben een contract afgesloten met Kids2b die voor ons de buitenschoolse opvang gaat
verzorgen. Wilt u dit schooljaar gebruikmaken van buitenschoolse opvang, dan kan dat op de
volgende manieren:
•
Via gastoudergezinnen: Kids2b zorg voor de contacten en afspraken.
•
Buitenschoolse opvang in een groep: de begeleiders van Kids2b brengen de
kinderen voor aanvang van de school en halen ze na school weer op.
De uitbreidingsmogelijkheden voor buitenschoolse opvang hangen sterk af van het aantal kinderen
dat wordt aangemeld.
Op school is een folder beschikbaar voor verdere informatie waaronder de kosten van
buitenschoolse opvang. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Kids2b op 050 301 01 22.
Nogmaals is dit een domper, maar we laten ons niet uit het veld slaan. We gaan hoe dan ook ons
best doen om zo snel mogelijk een BSO op te starten. We voelen ons gesteund door meerdere
partijen o.a. Noordkwartier en dorpsbelangen en dit wordt hoe dan ook vervolgd.

Schoolmarkt
Afgelopen donderdag hebben we met succes onze schoolmarkt weer georganiseerd. Het was
gezellig druk met een hoop lekkere en leuke dingen. Heel af en toe zaten we even zonder stroom,
maar dat mocht de pret niet drukken. Dankzij ieders geweldige inzet is er maar liefst €903,45
opgehaald!!!!! Super bedankt allemaal, wij kunnen daar weer fantastische dingen mee doen ten
goede van al onze leerlingen.
Promofilm
Met veel plezier hebben we een promotiefilm opgenomen. Luuk een Nomi hebben als echte
televisie presentatoren alle scenes aan elkaar gepraat. Zie ook onze website of scan de QR code.
Delen via de socials mag!

Boeken schoolbibliotheek
Hebben jullie nog boeken van onze schoolbieb thuis liggen? Graag deze week nog inleveren. Kan
gewoon in of naast het blauw kratje bij de schoolbieb. Alvast bedankt.
Tot slot
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken voor de vele mooie jaren die ik in Stedum heb
doorgebracht. Vaak voel ik me meer Stedumer dan Delfzielster!
Groet,
Martin Pik

Jaarplanning

2022-2023

Maand

Datum

Activiteit

augustus

29

Eerste schooldag

19

Schoolsportdag
gemeente Eemsdelta

23, 24, 25

Oud papier

15 t/m 23

Herfstvakantie

1

Ouderochtend
onderbouw
Oud papier

Opmerkingen

september
Sportpark Middelstum
(onder voorbehoud)

oktober

november

25, 26, 27
december

januari

5
6

Sinterklaas op school

22
24 december t/m 31

Kerstviering /lunch
Kerstvakantie

01 t/m 08
16 t/m 27

Kerstvakantie
Toetsperiode

8.30-11.30 uur

We beginnen om 9.30
uur

Cito toetsen voor de
groepen 3 t/m 8

februari

13, 14, 15
25 feb t/m 03 maart

Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

maart

16

Ouderochtend
onderbouw

april

6
7
10
18, 19
20
22 t/m 30

Paasfeest op school
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Centrale eindtoets
Koningsspelen
Meivakantie

01 t/m 07
17
18 en 19
23

Meivakantie
Personeelsdag
Hemelvaart
Schoolreizen

29
31 mei t/m 2 juni

Pinksteren
Schoolkamp

06
5 t/m 16

Pinksteren
Toetsperiode

19
26, 27,28

Margedag
Rapportgesprekken

14
20
21
22 juli t/m 3 september

Schoolmarkt
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie

mei

juni

juli

8.30-11.30 uur

Alleen voor groep 8
8.30-12.15 uur
incl. koningsdag

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Onder- en middenbouw
(onder voorbehoud)
Bovenbouw (onder
voorbehoud)

Cito toetsen voor de
groepen 3 t/m 7
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

17.30-19.00 uur
Groep 1 en 8 vrij

