
                                                                                                                                               

”Het Klaverblad”            februari 2023   
 

 Een woord vooraf 
Beste lezers van het Klaverblad, 
Hierbij het eerste klaverblad van 2023, hopelijk is iedereen het jaar goed begonnen. Op school 
hebben we een fijne start gemaakt. De afgelopen weken hebben de leerlingen vanaf groep 3 de 
citotoetsen gemaakt en binnenkort krijgen ze allemaal hun rapport mee. 
Voor de rapportgesprekken ontvangen jullie een uitnodiging via Mijn school. 
 
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 hartelijke groet, mede namens het team  
Marisca Hageman 
 

 

 Stage 
Vanaf maandag 13 februari komt Manouk Kruizenga bij ons stage lopen. Op de maandag en 
dinsdag is zij aanwezig in de onderbouw. In het volgende Klaverblad zal ze zich aan jullie 
voorstellen. 
 

 

 Wijziging voor groep 3 
Vanaf 6 februari komt er in wijziging voor groep 3. Onlangs zijn de ouders en verzorgers van de 
leerlingen in groep 3 hier al van op de hoogte gebracht.  
 
Voor het eerste half jaar is de keuze gemaakt om groep 3 op 4 ochtenden in de week apart te 
onderwijzen voor de vakken: lezen, taal, rekenen en spelling. Om op deze manier expliciete tijd 
en aandacht te creëren voor het opstarten van het onderwijsleerproces in groep 3. 
Dit is mogelijk gemaakt door de NPO gelden te besteden aan extra formatie, omdat onze school 
vanaf de start van het schooljaar 2022-2023 met 3 i.p.v. 4 combinatiegroepen is gaan werken.  
De keuze om groep 3 toe te voegen aan de groep 1/2 of groep 4/5 is hierdoor destijds min of 
meer uitgesteld met uitzondering voor de middagen en de vrijdag. 
Er is aangegeven dat deze inzet na een half jaar zou worden herzien.  
 
We zien en ervaren dat groep 3 op dit moment een mooie basis heeft om in de ochtenden mee 
te kunnen draaien in een combinatiegroep. Intern hebben we gesproken over de mogelijke 
opties om een goed vervolg te geven aan groep 3 het komende half jaar. 
 



De verandering zit op de maandag, dinsdag en donderdagochtend. Groep 3 sluit dan aan bij 
groep 4/5, net als op de vrijdag. Hierdoor is het mogelijk tijdens die dagen/dagdelen een (deel 
van een) groep apart te nemen voor instructies of zaken die in een kleine setting nodig/handiger 
zijn. We zijn met elkaar van mening dat op deze manier de inzet van de NPO gelden ook ten 
goede komt aan andere leerlingen en/of groepen. 
 

 

 Update BSO 
Het is fijn om te kunnen vertellen dat er een besluit gevallen is over welke organisatie de BSO 
gaat starten in ons schoolgebouw.  
Hierbij laat ik jullie weten dat we de samenwerking aan gaan met tante Muis. Dit is een 
gastouder en BSO organisatie uit Loppersum. We zijn dit recent met alle betrokken partijen 
overeengekomen. Er moeten nu nog verschillende formele zaken geregeld worden. Dit zal nog 
enige tijd in beslag nemen. Het is daarom lastig om aan te geven wanneer de BSO beschikbaar zal 
zijn. Het streven is om dit zo snel als mogelijk te realiseren. Wanneer er een (streef)datum 
bekend is horen jullie daarvan. 
 

 

Werkzaamheden rondom school 
De werkzaamheden voor de herinrichting van de Weemweg zijn ondertussen gestart. Met de 
uitvoerder hebben we omtrent de veiligheid de afspraak dat ze wat betreft het vrachtverkeer 
rekening houden met de schooltijden.  
Goed om te weten en rekening mee te houden, is dat vanaf maandag 13 februari de Weemweg 
vanaf de Stationsweg wordt afgesloten. De school is dan vanaf de Hilmaarweg nog bereikbaar 
met de auto. 

 

 Oud papier inzameling 
Vanaf dit kalenderjaar is een nieuwe werkwijze gestart. Vanuit het dorp doen verschillende 
partijen mee. Waaronder onze school. Er is onderling een planning gemaakt. Onze school is op 
woensdag 29 maart om 18 uur ingepland voor de inzameling.  
De route start vanaf de parkeerplaats bij school. Er zijn 6 lopers nodig. Wie wil helpen kan zich 
opgeven via het mailadres van de school: directie.klaver@noordkwartier.nl. 
De overige data voor de oud papier inzameling zijn terug te vinden in de agenda van Mijn school. 
 

 

 Hoofdluis 
In de eerste of tweede week na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. 
Mochten er luizen en/of neten aangetroffen worden, dan berichten we de ouders en verzorgers 
daarover. Ook vragen we dan om een behandeling te starten. Daarover is informatie te vinden 
op de website van het RIVM. Vervolgens vindt er na ongeveer 2 weken een hercontrole plaats bij 
de leerlingen die tijdens de eerste controle neten en/of luizen hadden. 
 
Buiten deze controles is het verstandig om de kinderen regelmatig thuis te controleren. Wanneer 
er luizen voorkomen, is het goed om daarvan af te weten. Dit kan gemeld worden bij de 
groepsleerkracht. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat deze beestjes zoveel 
mogelijk ‘buiten de deur blijven’. 
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Jaarplanning 2022-2023 

Maand Datum Activiteit Opmerkingen 

  

  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    

        

 

 


