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 Femke 

 
Op 27 januari is Femke geboren. Dochter van juf Riëtte en Job, zusje van Renske en Lise. Het gaat 
super met moeder en dochter! Uiteraard zullen wij namens het Klaver team en alle kinderen voor 
leuke verrassingen zorgen.   

 

 Corona 
Vorige week zijn er weer nieuwe regels gekomen voor het onderwijs. Belangrijkste wijziging, heb je 
geen klachten ondanks een positief geteste huisgenoot, mag je gewoon naar school. Aan één kant 
begrijpelijk, we willen iedereen zoveel mogelijk les geven. Aan de andere kant is dit niet zonder 
risico. Uit genoeg praktijkvoorbeelden blijkt dat bij een positieve test van een huisgenoot, een deel 
van de rest van het gezin na een aantal dagen vaak ook positief test. In die tussentijd is iemand 
gewoon op school en kan anderen ook weer besmetten.  
Tot nu toe zijn we er nog steeds redelijk mee weggekomen op school. Helaas nu niet meer. Het 
lijkt wel of de corona golf nu ook over Stedum en omgeving komt. In alle groepen zijn er al positief 
geteste leerlingen. Met de oude regels waren er nu groepen in quarantaine geweest.  
Blijf a.u.b. de gezondheid in de gaten houden. Bij klachten (vermoeidheid, koorts, keelpijn, 
hoesten enz.) gewoon thuis blijven en testen, ook bij twijfel. De Omikron variant begint vaak met 
keelpijn. De zelftest reageert hierop als je het staafje en in de keel en in de neus doet!  
Mocht de thuisquarantaine langer duren dan een paar dagen, zorgen wij voor huiswerk zodat er 
geen achterstanden ontstaan. 
Bel ons bij twijfel gerust voor informatie of gewoon om je zorgen met ons te delen, we zijn 

inmiddels ook een beetje GGD medewerkers geworden😊. 

 

  Rapporten 
In onze jaarplanning staan de rapportgesprekken gepland op 14, 15, 16 februari. Dit is de week 
voor de voorjaarsvakantie. Om een goed totaalbeeld te krijgen van alle leerprestaties gebruiken 
wij 2x per jaar de Cito toetsen. De uitslagen daarvan worden met jullie tijdens de gesprekken 
besproken. Helaas gaat het afnemen van de toetsen niet zoals gepland. In alle groepen zijn er door 
corona besmettingen kinderen afwezig. Het afnemen van de toetsen loopt hierdoor vertraging op.  
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Om nu de toetsen er doorheen te jagen omdat het moet, vinden wij geen goed idee. Omdat het  
afnemen nu langer duurt, willen we de rapportgesprekken over de voorjaarsvakantie heen tillen. 
De gesprekken zullen dan plaatsvinden in de week van 7 maart. Jullie krijgen hierover nog een 
apart bericht.   

 

Peuternieuws 
Joepie, er zijn weer 2 kinderen bij gekomen in de groep, welkom Eefje en Lenny! Vorige week 
hadden we visite van een bibliotheek mevrouw. Zij heeft ons voor voorgelezen omdat het de 
nationale voorleesdagen zijn. Wij hebben geluisterd naar: ‘Als vos een stukje gaat rijden’. Vos rijdt 
niet in zomaar een auto, hij rijdt in een loopauto. Tegelijkertijd zijn we gestart met het thema 
‘tellen’. We leren getallen en bedenken hier van alles mee. Hoeveel wielen heeft de auto van Vos? 
Zit er 1 stuur in of misschien wel 2? Nog even oefenen en voor je het weet tellen we tot 10!  

 

Privéberichten 
Veel van jullie hebben ook de mobiele nummers van de meeste leerkrachten. Onze nummer zijn 
ook allemaal onze privénummers. Het is niet de bedoeling dat wij 24/7 bereikbaar zijn voor school.  
Het gebeurt geregeld dat er ’s avonds laat of in het weekend berichten worden verstuurd of dat er 
wordt gebeld. Zouden jullie dat a.u.b. alleen willen doen bij hoge uitzondering en uiteraard bij 
noodgevallen. Veel zaken kunnen vaak een dag later of na het weekend worden geregeld. Wij 
hopen op jullie begrip. 

 

Wijziging adressen 
Wij merken af en toe dat de bij ons bekende telefoonnummers, adressen of emailadressen niet 
altijd meer kloppen in ons systeem. Het gebeurt wel eens dat email bijvoorbeeld niet afgeleverd 
kan worden. Zouden jullie wijzigingen aan ons willen doorgeven, dan zorgen wij ervoor dat het 
systeem weer up to date is.   
Alvast bedankt. 

 

Gymnastiek 
Na het vertrek van meester Aaldries is Huis van de Sport Groningen naarstig op zoek gegaan naar 
een vervanger. Gelukkig hebben ze iemand kunnen vinden. Vanaf 1 februari komt juf Misha 
Hendriksen de gymnastieklessen geven op dinsdag en gaat zij ook de NSA verzorgen (zodra dat 
weer mag). We zijn heel blij dat er iemand gevonden is en er weer gewoon gymles in het 
gymgebouw gegeven gaat worden.  

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Simone van Ark, ik ben 21 jaar en ik kom uit Wittewierum.   
Ik ben een vierdejaars Pabo-student aan de Hanze hogeschool Groningen en kom komend halfjaar 
(07-feb tot 19-jun) mijn Lio-stage (eindstage) in groep 7/8 lopen. De eerste paar weken zal ik nog 
meelopen met juf Daniëlle maar daarna zal ik zelf hele dagen voor de klas staan. Ik zal over het 
algemeen maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn in de klas.  
Daarnaast zal ik mijn afstudeeronderzoek in de school uitvoeren.  
Naast lesgeven vind ik dansen en muziek leuk, zo ben ik vorig halfjaar gespecialiseerd in 
muziekonderwijs geven. Zelf heb ik vanaf groep 3 op ballet gezeten.  
In mijn lessen vind ik het belangrijk dat de kinderen plezier hebben op school en zichzelf leren 
kennen: welke vakken vind ik leuk? Hoe leer ik het beste?   
Ik vind het daarom ook belangrijk dat er veel verschillende vakken en werkvormen aangeboden 
worden. Ik hoop dit laatste jaar nog veel te leren, en kijk erg uit naar mijn tijd in groep 7/8.  
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 Agenda februari 

19 t/m 27 Voorjaarsvakantie  

28 Weer naar school  
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