
                                                                                                                                               

”Het Klaverblad”        maart 2023   
 

 Een woord vooraf 
Beste lezers van het Klaverblad, 
 
Aan de start van de voorjaarsvakantie ontvangen jullie alvast het klaverblad voor de maand 
maart. We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe! 
 
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 
Manouk Kruizenga loopt vanaf 13 februari stage in de onderbouw op de maandag en dinsdag. 
Hieronder stelt ze zich voor: 
Ik ben Manouk Kruizenga en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Delfzijl en doe nu de opleiding 
pedagogisch medewerker kinderopvang. Op de maandag en dinsdag loop ik stage op BS de 
Klaver. De stage periode is van 13 februari t/m 11 juni. Op de maandagochtend bij de peuters. En 
maandagmiddag en dinsdag bij de kleuters.  
Mijn hobby's zijn paardrijden, creatief bezig zijn, scouting en nog veel meer. Bij scouting ben ik 
leiding bij de bever groep deze kinderen zijn 5 tot 8 jaar oud. Ook ben ik leiding bij de welpen 
groep deze kinderen zijn 8 tot 11 jaar oud.  
Ik hoop dat jullie mij nu een beetje beter kennen. En ik hoop op een leuke stage. 
 
Met vriendelijke groet, 
Manouk Kruizenga 
 

 

 Operatie juf Riekie 
Juf Riekie zal op korte termijn worden opgeroepen voor een operatie aan haar hand. Dit is 
mogelijk vanaf maandag 20 maart. 
We zijn voor haar tijdelijke afwezigheid vanwege de operatie op zoek naar een invaller. Wanneer 
hier nieuws over is, zullen we dit bekend maken. 
 
 
 

 



 BSO door Tante Muis 
We streven ernaar om na de meivakantie: vanaf 8 mei 2023 BSO aan te kunnen bieden. Aan deze 
datum kunnen geen rechten worden ontleend, we hopen dat dit gaat lukken.  
Voor vragen over en/of aanmelding voor de BSO kunnen jullie contact opnemen met Tante Muis. 
 

 

Koningsspelen op vrijdag 21 april 
Op vrijdag 21 april worden de Koningsspelen rondom het schoolgebouw gehouden. De leerlingen 
van groep 1 en 2 zijn welkom om ook deel te nemen aan het programma die ochtend. We sluiten 
de dag af met een lunch. Daarvoor hebben de kinderen een bord, bestek en een beker nodig. Die 
mogen ze zelf van huis meenemen. 

 

 Oud papier inzameling op woensdag 29 maart - oproep voor hulp 
Wie helpt er op woensdagavond 29 maart om 18 uur mee met de inzameling van het oud 
papier? Er zijn 6 mensen nodig. 
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. Ook is het 
mogelijk om het op school door te geven. 
De overige data voor de oud papier inzameling zijn terug te vinden in de agenda van Mijn school. 
 

 

 Ouderochtend voor de onderbouw 
Op donderdag 16 maart is er weer een ouderochtend voor de groepen 1 en 2. Het thema Pasen 
staat centraal. De ouders van de leerlingen in groep 1 en 2 zijn vanaf 8.30 u. welkom in de 
gymzaal waar gestart wordt met een gymles. De ochtend is om 11.30 u. afgelopen. 
 

 

 NSA 
In overleg met juf Misha hebben we besloten om de activiteiten die voor de komende weken 
gepland staan om en om aan te bieden aan de groepen 3,4,5 en 6,7,8. 
We hebben hier toe besloten vanwege het grote verschil in leeftijd tussen de leerlingen van 
groep 3 en groep 8 waarvoor het aanbod van activiteiten is. Dit vraagt om aanpassing van alle 
kinderen om er met elkaar een leuke middag van te maken. Dat staat wat ons betreft voorop. 
Helaas blijkt dit nu niet voor alle kinderen die de NSA bezoeken zo te worden ervaren. 
De planning voor de komende weken is als volgt:  
14 maart –  groep 6,7,8 
21 maart – groep 3,4,5 
28 maart – groep 6,7,8 
4 april – groep 3,4,5 
 
Afgelopen week hebben de leerlingen het programmaboekje van het IVAK voor NSA activiteiten 
t/m de meivakantie meegekregen. Hoewel we onze school beschikbaar hadden gesteld, zijn we 
niet uitgekozen voor het aanbieden van activiteiten vanuit onze locatie. Hier hebben we jammer 
genoeg geen invloed op. Voor alle activiteiten geldt dat de leerlingen van onze school mogen 
deelnemen. Opgave van tevoren is gewenst. Dit via de website van het IVAK: www.via-
ivak.nl/nsa 
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 Ingeplande margemiddag en wijziging in jaarplanning 
Op woensdag 12 april hebben de leerlingen een margemiddag. Ze gaan die dag tot 12.15 u. naar 
school en hoeven dan geen lunch mee. Het team gebruikt deze middag om te werken aan het 
nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar. 
De schoolmarkt stond verkeerd in de jaarplanning. Deze is op donderdag 13 juli. 
 

 

Jaarplanning 2022-2023 

Maand Datum Activiteit Opmerkingen 

  

februari  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    

 12 Margemiddag Leerlingen zijn om 12.15 
uur vrij 

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

Leerlingen lunchen op 
school 

  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  2e Pinksterdag   

  

  juni   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  

  

  13 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    
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