
                                                                                                                                               

”Het Klaverblad”            december 2022    
 

 Een woord vooraf 
 
Beste lezers van het Klaverblad, 
 
Dit is alweer het laatste Klaverblad van dit kalenderjaar. De donkere tijd van het jaar, die we 
sfeervol maken met lichtjes en de gezelligheid van sinterklaas en kerst.  
Informatie over het sinterklaasfeest en de kerstviering is onlangs per mail al verstuurd.  
 
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 naar: directie.klaver@noordkwartier.nl  
Mijn vaste werkdagen zijn de maandag en woensdag, de overige halve dag plan ik flexibel in.   
 
Een gezellige en feestelijke december maand toegewenst! 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team  
Marisca Hageman 

 

 Stagiaire Merel 
Juf Merel loopt stage in groep 1 en 2 (en 's middags ook groep 3). Zij is er elke maandag en 
dinsdag. 
Dag, mijn naam is Merel Bakker. Ik ben 20 jaar oud en een derdejaars Pabo studente aan het NHL 
Stenden te Groningen. Voor de eerste helft van dit schooljaar zal ik stagelopen in de klas van juf 
Riekie, daarna zal ik tot aan de zomervakantie stagiaire zijn in groep 4/5. 
Al vanaf jonge leeftijd wil ik juf worden. Dit komt omdat ik zelf als kind een aantal negatieve 
ervaringen heb gehad met basisschoolleerkrachten. Ik heb toen op mijn negende met mezelf 
afgesproken om juf te worden, in de hoop dat ik veel voor kinderen kan betekenen. Het beroep 
op zich, werken met kinderen, leek mij ook altijd al erg leuk. Nadat ik mijn diploma haalde op 
vmbo-tl niveau (school: HHC Uithuizen) stroomde ik door naar het HHC te Warffum. Hier haalde 
ik mijn havodiploma waardoor ik op mijn achttiende kon beginnen aan de pabo-opleiding.  
Ik ben keepster geweest bij het dames elftal van Noordpool, de voetbalclub in Uithuizen. Door de 
drukte ben ik helaas recent gestopt, maar ik zou het keepen in de nabije toekomst graag weer 
willen oppakken. Ook ben ik singer songwriter en begeleid ik mezelf op de gitaar. Ik treed 
hiermee ook op en breng van tijd tot tijd muziek uit onder de artiestennaam Merulsa. Ik hoop 
later als juf veel met muziek te kunnen doen in het onderwijs, want dit is natuurlijk onwijs leuk! 
Daarnaast vind ik het leuk om lekker de natuur in te gaan voor een wandeling of fietstocht en 
hou ik van fotograferen. 
Met vriendelijke groet,  
Merel Bakker 



 

 Groep 3 
Zoals jullie weten hebben we qua formatie flink in moeten leveren. Van werken met 4 
combinatiegroepen naar 3 combinatiegroepen met 2 of 3 groepen bij elkaar.  
Dit betekende ook vermindering van personeel. Dit schooljaar hebben we nogmaals NPO geld 
gekregen om achterstanden vanuit de Corona tijd weg te werken. 
Er is eind vorig schooljaar gekozen om dit geld eerst te investeren in de formatie.  
Vanaf de start van het schooljaar is deze extra formatie ingezet voor groep 3. Zij krijgen op 4 
ochtenden in de week in een kleine setting hun instructies voor de vakken lezen, taal/spelling en 
rekenen.  
Er is destijds afgesproken dat we deze inzet halverwege het schooljaar evalueren. 
Dit betekent dat er voor de tweede helft van het schooljaar een wijziging kan komen voor groep 
3. Wanneer er bekend is hoe het er voor de rest van het schooljaar uit gaat zien, laten we dit 
weten. 
 

 

 Tevredenheidspeilingen 
Binnenkort worden er vanuit het bestuur tevredenheidspeilingen gehouden onder het personeel, 
de ouders en de leerlingen van groep 5 t/m 8. De peiling voor de ouders verloopt digitaal. Jullie 
ontvangen daar op korte termijn een mail over. 
 

 

 Anti-pest coördinator 
Voor een veilig schoolklimaat is het nodig dat elke school een anti-pest coördinator heeft. Bij ons 
op school is dat juf Petra. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, en collega's. Wanneer 
u behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u een afspraak maken. Juf Petra is per mail 
bereikbaar: p.vanderscheer@noordkwartier.nl.  
 

 

 Onthulling kunstwerk 
Woensdag 30 november was de onthulling van het kunstwerk dat tot stand is gekomen n.a.v. het 
project ‘Hé! doe je mee?’ over de toekomst van Groningen. De leerlingen hebben aan de start 
van het schooljaar tekeningen gemaakt over hoe zij de toekomst zien op het gebied van de 
thema’s: vervoer, wonen, natuur en energie. Deze tekeningen zijn verwerkt in het kunstwerk 
waar het logo van onze school in terug komt. Een mooi eindresultaat! 
 

 

 Update BSO 
Na aanpassingen in de voorwaarden is er een nieuw voorstel ingediend om een BSO te kunnen 
starten. Op dit moment is het wachten op het besluit van het college van B&W hierover. 
Wanneer er nieuws te melden is, zullen we dit uiteraard met jullie delen. 
 

 

 Skatebaan en Pannacourt 
De realisatie van de skatebaan en het pannacourt naast de school is bijna afgerond. Er wordt nog 
gewerkt aan een bord met gedragsverwachtingen. We hebben er voor gekozen om de leerlingen 
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daar bij te betrekken. Het is de plek waar zij spelen. Door hen mee te laten denken over wat daar 
van hen verwacht wordt, hopen we ook hun verantwoordelijkheid aan te spreken. 
Met het doel dat het een fijne en veilige speelplek in het dorp wordt, want het is zeker een 
aanwinst voor de kinderen. 
 

 

Jaarplanning 2022-2023 

Maand Datum Activiteit Opmerkingen 

 

december 5 Sinterklaas op school  

 6  We beginnen om 
9.30 uur 

 22 Kerstviering /lunch  

 24 december t/m 31 Kerstvakantie  

 

januari 01 t/m 08 Kerstvakantie  

 16 t/m 27 Toetsperiode Cito toetsen voor de 
groepen 3 t/m 8 

  

  februari  13, 14, 15  Rapportgesprekken    

  25 feb t/m 03 maart  Voorjaarsvakantie    

  

  maart  16  Ouderochtend  
onderbouw  

8.30-11.30 uur  

  

  april  6  Paasfeest op school    

  7  Goede Vrijdag    

  10  2e Paasdag    

  18, 19  Centrale eindtoets  Alleen voor groep 8  
  20  Koningsspelen  8.30-12.15 uur  

  22 t/m 30  Meivakantie  incl. koningsdag  

  

  mei  01 t/m 07  Meivakantie    

  17  Personeelsdag  Groepen 1 t/m 8 zijn vrij  

  18 en 19  Hemelvaart    

  23  Schoolreizen  Onder- en middenbouw  
(onder voorbehoud)  

  29  Pinksteren    

  

  juni  06  Pinksteren    

  5 t/m 16  Toetsperiode  Cito toetsen voor de  
groepen 3 t/m 7  



  21 t/m 23  Schoolkamp  Bovenbouw  
  29  Margedag  Groepen 1 t/m 8 vrij  
  

  juli  3 t/m 5  Rapportgesprekken  
gr. 1 t/m 7  

  

  14  Schoolmarkt  17.30-19.00 uur  
  20  Afscheid groep 8    

  21  Laatste schooldag  Groep 1 en 8 vrij  
  22 juli t/m 3 september  Zomervakantie    

        

 

 


