
                                                                                                                                               

”Het Klaverblad”            september 2022    
 

Nieuwe directeur 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de mail van 13-9-2022 hebben wij per 1-10-22 een nieuwe 
directeur. Hier zijn we heel blij mee, zeker gezien alle personele problemen in onderwijsland. Zo 
spoedig mogelijk komt er bericht hoe en wanneer juf Marisca aanwezig zal zijn. 

Stagiaires 
Het is mogelijk dat we toch nog een stagiaire krijgen van de Pabo/Hanze Hogeschool, hier zijn we 
over in overleg. Indien er iemand komt horen jullie dit natuurlijk. 
 

 

Oud papier 2022 

23-24-25 september 

Locatie: parkeerplaats school, Hilmaarweg 19. 

Zijn er nog vrijwilligers die in dat weekend willen helpen het papier zo netjes mogelijk op te 

stapelen? Bedankt alvast! 

 

Schoolbibliotheek 

Elke woensdag van 14.15 -14.45 uur kunnen er boeken worden geleend uit onze eigen schoolbieb. 

Een goed gevulde schoolbieb kan het leesplezier flink bevorderen. Er zijn boeken over allerlei 

thema’s van vele schrijvers en tekenaars en uiteraard voor alle leeftijden. Er is een vrijwilliger 

aanwezig om de kinderen eventueel te helpen met het kiezen van een boek. Rond 14.00 uur 

mogen de kinderen vanuit de klas alvast ook naar de bieb.  

 

Ouderbijdrage/schoolreizen 
Met de huidige bedragen voor de ouderbijdrage en de schoolreizen komen wij niet meer uit. 
Jaarlijks moeten we er geld bij doen om een en ander nog te kunnen organiseren. Daarom zien we 
ons genoodzaakt om de vrijwillige bijdrages aan te passen. In overleg en met instemming van de 
MR zijn we tot de volgende bedragen gekomen ingaande schooljaar 22-23. 
Ouderbijdrage €20,- per leerling 
Schoolreis onderbouw €23,- per leerling 
Schoolreis middenbouw €40,- per leerling 
Schoolkamp bovenbouw €100,- per leerling 
De bedragen zullen worden opgenomen in de schoolgids van dit schooljaar 22-23 
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Klaverpodium 

Vol enthousiasme zijn onze leerlingen alweer begonnen met het bedenken van dingen voor het 

Klaverpodium. Het vorige schooljaar hebben wij al een aantal 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. Voor het komende schooljaar is de planning voor de aanwezigheid van ouders 

als volgt: aanvang 13,45 uur 

12 oktober 
30 november 
1 februari 
29 maart 
24 mei 
12 juli  
Dit zal ook via "Mijn school” worden doorgegeven. 
 

Wijzigingen jaarplanning 
Er zullen in de tweede helft van dit schooljaar wat wijzigingen komen in bepaalde data.  
Bekend is nu dat het schoolkamp voor de bovenbouw op 21-22-23 juni 2023 is. 
De margedag is nu op donderdag 29 juni 2023. 
Indien de definitieve planning klaar is, sturen we die naar alle ouders/verzorgers. 
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Jaarplanning 2022-2023 
Maand Datum Activiteit Opmerkingen 
 

augustus 29 Eerste schooldag  

 

september    

 23, 24, 25 Oud papier  

 

oktober 12 oktober Kennismakingsgesprekken   

 15 t/m 23 Herfstvakantie  

 

november 1 Ouderochtend 
onderbouw 

8.30-11.30 uur 

 25, 26, 27 Oud papier  

 

december 5 Sinterklaas op school  

 6  We beginnen om 9.30 
uur 

 22 Kerstviering /lunch  

 24 december t/m 31 Kerstvakantie  


