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Update corona 
Dankzij de laatste wijzigingen van ons kabinet kunnen wij weer lesgeven zoals het hoort. Geen 
gescheiden groepen of pauzes meer, geen aparte ingangen, geen looproutes meer en geen 
mondkapjes voor groep 6,7,8 en alle medewerkers.  
Vanaf 8.15 uur mogen de peuter- en kleuterouders als ze willen mee naar binnen. Even in de klas 
kijken, een boekje lezen of gewoon voor de gezelligheid. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en 
verzoeken wij iedereen om weer te vertrekken, zodat wij meteen om 8.30 uur met de lessen 
kunnen beginnen. 
Wat verder nog wel blijft zijn de corona basisregels, blijf thuis bij klachten en doe een zelftest. 
Versoepelingen zijn fijn, maar het corona probleem is de wereld niet uit. Bij een positieve zelftest, 
gewoon door naar GGD voor een PCR test. Vervolgens in thuisisolatie zal nog wel een tijd de regel 
blijven. Voor de leerlingen lastig, ze moeten online of via huiswerk thuis aan de slag en voor de 
leerkrachten lastig, vervanging blijft een groot probleem dus intern oplossingen zoeken tenzij het 
echt niet anders kan. Dan zal de hele groep alsnog naar huis gestuurd worden. Wij doen ons best 
om dit laatste zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

 Studenten PABO 
Wij zijn als De Klaver uiteraard ook beschikbaar voor studenten van de PABO of  de MBO opleiding 
tot onderwijsassistent. Geregeld komen er studenten voor een periode van een aantal maanden 
ervaring opdoen bij ons op school. Juf Ellen is onze stagecoördinator en regelt de verdeling van de 
studenten over de verschillende groepen. Zo dragen wij ons steentje bij aan de juffen en meesters 
voor de toekomst. Mocht er thuis ineens verteld worden over een ‘nieuwe’ juf of meester, dan 
gaat dit waarschijnlijk over een student. 

 

 Nieuwbouw tijdelijke woningen 
De woningen zijn klaar voor gebruik. De bouwers van Jan Snel zijn vertrokken en de kantoorunits 
weggehaald. De laatste werkzaamheden worden nu afgerond. Op dit moment wordt er o.a. langs 
de Hilmaarweg een sleuf gegraven voor kabels. De stroomvoorziening van de huizen moet nog 
worden aangesloten. Helaas staat er nu een aggregaat te draaien om alle huizen van stroom te 
voorzien. In school horen wij hier gelukkig niets van. Er zijn wel afspraken gemaakt met de 
leverancier die de tank moet bijvullen. Dit moet via onze parkeerplaats. Dit mag niet onder 
schooltijd en zal zoveel mogelijk op vrijdagmiddag gebeuren. Tot slot moet het hekwerk nog 
verder afgemaakt worden rondom het terrein. De besprekingen over een nieuw sportveld naast 
school zijn nog niet afgerond. We hopen dat er ergens in het voorjaar toch echt wordt gestart met 
de aanleg.  
Al met al ziet alles er allemaal heel netjes uit. Ons vrije uitzicht is helaas grotendeels verdwenen, 
maar we hebben gelukkig nog genoeg ruimte om school heen om heerlijk te kunnen spelen.   
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Peuternieuws 
Geregeld zullen jullie, wegens afwezigheid van juf Anneke, andere gezichten zien op maandag- en 
woensdagochtend. Ook Kids2B kampt met vervangingsproblemen. Ze doen hun uiterste best om 
er voor te zorgen dat er elke keer toch een leidster aanwezig is in Stedum en de peuters gewoon 
gezellig kunnen komen. Mocht het niet lukken worden de peuterouder(s)/verzorger(s) hierover 
door Kids2B geïnformeerd.  

 

Hulp gezocht!                                                                                                                                                  
Sinds november 2018 is de speeltuin aan het Klokkenpad gerealiseerd. Het is een hele mooie plek 
geworden waar kinderen graag en veel komen spelen. De leden van de speeltuincommissie die dit 
project in 2014 zijn gestart, hebben om verschillende redenen aangegeven te stoppen met deze 
taak. We zijn daarom op zoek naar meerdere nieuwe commissieleden! Samen met de andere 
commissieleden ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de speeltuin zodat deze schoon 
en veilig blijft. De commissie schakelt met Dorpsbelangen over kosten, werving fondsen en ideeën. 
Samen met de activiteitencommissie wordt nagedacht over het organiseren van speciale 
activiteiten rondom de speeltuin. Het eerste project dat binnenkort voor de commissie op de 
agenda staat is het verplaatsen van het speeltoestel die nu nog op het plein van de Crangeborg 
staat.                                                                                                                                                                      
Lijkt het je leuk om hieraan een bijdrage te leveren? We nodigen je van harte uit om je aan te 
melden. Voor vragen, meer informatie of aanmelden kun je mailen naar 
dorpsbelangen@stedum.com of via een bestuurslid van Dorpsbelangen. 

 

 Agenda maart 

7 t/m 9 rapportgesprekken Gr. 1 t/m 7 

30 informatieavond Info en uitnodiging volgt later 

   

30  margedag (zie jaarplanning) 
gaat niet door!!! 

Verplaatst naar 15 juni 
30 maart is dus een gewone 
schooldag.  
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