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 Een woord vooraf 
Beste lezers van het klaverblad, 
Zoals jullie weten ben ik vanaf begin oktober ik gestart als directeur van BS de Klaver. Ik heb de 
afgelopen weken als plezierig ervaren. Er heerst een goede sfeer in en om de school. Samen met 
het team, de leerlingen en ouders hoop ik op een productieve en leerzame tijd. 
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, de deur staat open. Kom gerust langs, bellen of 
mailen mag ook. Per telefoon ben ik bereikbaar op het nummer van de school: 0596-551302. 
Mailen kan ook naar: directie.klaver@noordkwartier.nl 
Mijn vaste werkdagen zijn de maandag en woensdag, de overige halve dag plan ik flexibel in.  
Hartelijke groet, Marisca Hageman  
 

 

 Stagiaires 
Meester Jesse is ondertussen gestart als stagiair in groep 4/5. Hij is er op de dinsdag. Hieronder 
stelt hij zich voor. 
Hoi, Ik ben Jesse, ik woon in Sauwerd en ik studeer aan de rijksuniversiteit Groningen en de 
Hanzehogeschool. Ik volg de opleiding academische opleiding leraar basisonderwijs en zit in het 
eerste jaar, tot nu toe vind ik het heel erg leuk. Ik loop stage in groep 4/5 met als mijn begeleider 
juf Klaassiena en ik ben er elke week op de dinsdag. In week 50 ben ik er op de maandag, dinsdag 
en woensdag. Verder zal ik op 6 februari wisselen van stageklas want dan ga ik stagelopen bij 
groep 6/7/8 op de maandagen. In mijn vrije tijd vind ik het heel leuk om te tennissen. 
 
Juf Merel, 3e jaars stagiaire is vorige week begonnen met haar stage in groep 1 en 2 (en 's 
middags ook groep 3). Zij is er elke maandag en dinsdag. In het volgende klaverblad zal ze zich 
aan jullie voor stellen. 
 

 
 

 Verlof en inval 
Op maandag 7 november is juf Riekie afwezig. Ze heeft een verlofdag. Er komt dan een invaller 
voor de groep die met de kinderen voor een dag aan een thema werkt. Dit is voor ons een 
nieuwe ervaring. We hebben nog altijd te kampen met een schaarse invalpool. Het is altijd weer 
de vraag of het lukt om een invaller te vinden wanneer er sprake is van verlof of ziekte. 
Juf Daniëlle gaat samenwonen en heeft daarom binnenkort 2 verhuisdagen. Voor die dagen is de 
inval nu nog niet bekend. We houden jullie op de hoogte. 
 

 



 Voortgezet onderwijs 
In deze tijd van het jaar beginnen de VO scholen al met het delen van informatie en het 
organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Via ‘Mijn school’ deelt juf Daniëlle wat we op 
school aangeleverd krijgen. We geven de tip om ook de (regio)kranten en websites van de 
scholen in de gaten te houden. 
  

 
 

Ouderochtend groep 1 en 2  
Op donderdag 17 november is er een ouderochtend voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 
en 2. De ochtend is van 8.30 - 11.45 u. en start in de gymzaal. 
We nodigen de ouders en verzorgers van de leerlingen uit groep 1 en 2 uit om hierbij aanwezig te 
zijn. 

 
 

Klaverpodium 
Wat fijn dat jullie er als publiek bij waren tijdens het Klaverpodium op 12 oktober.   
Voor dit schooljaar is de planning voor de aanwezigheid van ouders als volgt: aanvang 13:45 uur 
30 november 
1 februari 
29 maart 
24 mei 
12 juli  
Dit zal ook via "Mijn school” worden doorgegeven. 
 

 

 Update BSO 
Op dit moment is er helaas nog niet veel meer duidelijkheid over de BSO voorziening. Er is een 
werkgroep in het leven geroepen. Hier zit juf Petra namens de school in samen met ouders en 
betrokkenen die zich hiervoor in willen zetten. De gemeente Eemsdelta is er bij betrokken; vanuit 
school is er gesproken met de wethouder. Zij hebben aangegeven met verschillende partijen in 
overleg te zijn. Het heeft onze aandacht en tegelijkertijd voelen we de ‘druk’ vanuit de 
verschillende partijen ook. Zodra er ontwikkelingen zijn en we meer weten, zullen we dit met 
jullie delen. 
 

 
 

 Kindergebiedsregisseurs 
De gemeente Eemsdelta beschikt sinds kort over vijftien zogenaamde kindergebiedsregisseurs. 
Zij verzamelen vragen, ideeën en zorgen van leeftijdsgenoten en geven deze door aan de 
gemeente. Ook 2 leerlingen van onze school zijn aangesteld tot kindergebiedsregisseur. Op 
donderdag 13 oktober werden zij in hun klas verrast door wethouder Pier Prins en de 
gebiedsregisseur. Ze kregen een tas met onder andere een trui met opdruk, die duidelijk maakt 
wat hun nieuwe functie is. Binnenkort gaan ze in gesprek over het dorp Stedum. Een mooi 
initiatief om de inbreng van kinderen belangrijk te maken en die mee te nemen in de plannen die 
de gemeente maakt. 
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