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Nieuw schooljaar! 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Een nieuwe klas, misschien een andere 

juf en nieuwe dingen om te leren. 

 

We willen graag zoals elk jaar nog een keer benadrukken dat er niet gefietst 

mag worden op de stoep en zeker niet door het plantsoen voor de school.  

 

Net als voorgaande schooljaren blijven de ‘fruitdagen’ bestaan. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag mag er alleen fruit gegeten worden tijdens 

de pauze, naast het drinken. Let op: ook ‘gezonde’ koeken zijn géén fruit! 

Deze mogen dan ook niet opgegeten worden op de fruitdagen. 

 

LET OP! In de klassen scheiden wij ons afval. We hebben drie bakken: plastic, 

rest en papier. Wij geven lege plastic pakjes en flesjes van de kinderen zoveel 

mogelijk mee terug naar huis om minder afval op school te creëren. Wij willen 

de kinderen graag stimuleren om bewuster met het milieu om te gaan(door 

bijvoorbeeld herbruikbare flesjes of bekers te gebruiken voor het drinken i.p.v. 

wegwerppakjes). 

 

De gymdagen zijn dit jaar ook weer op woensdagochtend en vrijdagmiddag. 

Juffrouw Patty zal de gymlessen weer verzorgen.  
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Op woensdag gymmen alle groepen, ook de kleuters. 

Op vrijdagmiddag gymmen de groepen 3 tot en met 8.  

De kinderen moeten een tas bij zich hebben met hierin gymkleding(shirt, 

broek, schoenen) en een handdoek en washandje om zich te kunnen wassen 

na het gymmen. 

Geen gymspullen bij of mist er iets in de tas? Dan helaas ook niet meedoen 

met de gym. Wij merken vaak dat kinderen die in groep 5 of hoger zitten 

zeggen dat hun ouders het vergeten zijn, maar wij vinden dat kinderen vanaf 

die leeftijd groot genoeg zijn om zelf hun tas in te pakken en te denken aan 

het meenemen van de tas 😉  

 

Verdere informatie voor de groepen wordt via de mail of via Parro naar jullie 

gestuurd. Zeker in de eerste weken komt er veel informatie jullie kant op! 

 

Informatieavond maandag 19 september 2022 

Op maandag 19 september is de eerste informatieavond van het schooljaar. 

Informatie hierover is te vinden op Parro. Wilt u zich ook even aanmelden of 

afmelden op Parro, zodat wij weten met hoeveel mensen we rekening 

moeten houden. Alvast bedankt en graag tot dan! 

 

Waardendag woensdag 5 oktober 2022 

Op woensdag 5 oktober is er weer de jaarlijkse Waardendag voor de 

personeelsleden van Stichting de Waarden. Op deze dag hoeven de 

kinderen dus niet naar school! Alvast een fijne vrije dag allemaal! 

 

Bibliotheek 

JIHAAAA, we kunnen weer lekker boeken gaan lenen! Sinds gisteren kunnen 

alle kinderen weer heerlijk boeken komen lenen op school. Geeft u uw kind 

wel een stevige tas mee, zodat de boeken niet beschadigd raken? Alvast 

bedankt! 

In de Nieuwsflitsen zal te zien zijn wanneer de bieb dit schooljaar open is. 

Houd dit goed in de gaten en zorg ervoor dat uw kind de boeken meeneemt 

naar school 😊 

 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende  

weken: 

Woensdag 12 oktober 2022 

Woensdag 09 november 2022 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

 

Parro 

We gebruiken dit schooljaar ook weer de app Parro om te communiceren 

met de ouders. Jullie kregen in een van de vorige weken een uitnodiging om 

de klas van uw zoon(s) en/of dochter(s) te volgen.  
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De leerkrachten zullen zo vaak mogelijk Parro gebruiken voor korte, 

informatieve berichten, maar ook laten weten wat er gedaan wordt in de 

klas en wat er geleerd wordt. Om dus niets te missen, moet u zich aanmelden!  

 

Kinderboekenweek 2022  

Van donderdag 6 oktober tot en met vrijdag 14 oktober staat de 

Kinderboekenweek weer centraal op de Klaverhoek.  

Dit jaar is het thema: “Gi-ga-groen”. Langzaamaan zal de school versierd 

worden! We gaan in alle klassen weer allerlei leuke en leerzame activiteiten 

doen rond dit thema.  Natuurlijk zullen wij gedurende de Kinderboekenweek 

op Parro laten zien wat wij allemaal doen in onze klassen.  

 

Groene vingers gezocht! 

Wij zoeken voor ons mooie, nieuwe schoolplein lieve vrijwilligers die met de 

kinderen iedere week of maandelijks wil gaan tuinieren. Het gaat dan vooral 

om leren hoe je een tuin bijhoudt, met onder andere onkruid weghalen en 

onkruid überhaupt herkennen. Het mogen natuurlijk ook opa’s, oma’s, ooms, 

tantes of wie dan ook zijn, die tijd en zin hebben om dit te komen doen! 

Als u iemand kent die dit zou willen doen, dan kan diegene contact 

opnemen met juf Mariëtte (m.v.dongen@dewaarden.nl). 

Alvast bedankt! 

 

Oproep van de OR 

Wie heeft er zin en tijd om de ouderraad te komen versterken?  

De ouderraad ondersteunt leerkrachten bij het organiseren van diverse 

activiteiten en vieringen die elk schooljaar plaatsvinden. Ook op de dag van 

de activiteit proberen zij aanwezig te zijn, om te komen helpen.  Op deze 

manier proberen we de kinderen een onvergetelijke viering te geven! Dit zijn 

vieringen zoals Kinderboekenweek, Kerstmis, Koningsspelen, de 

Avonddriedaagse, enzovoorts. Ongeveer om de 6 weken vergadert de OR  

's avonds op school. Op deze avond wordt de school eerst samen in het 

volgende thema versierd en daarna vergaderen we.  

Heeft u ook tijd en zin om mee te helpen om de 

kinderen een bijzondere tijd op school te geven? 

Alle grote en kleine hulp is welkom! Meldt u gauw 

aan bij juf Janneke om gezellig mee te doen, we 

zien u graag bij de OR verschijnen 😊 

(mail naar j.negerman@dewaarden.nl).  

 

Bericht van de MR 

Op 18 juli 2022 zijn de MR en kwaliteitsgroep zijn voor het laatst 

bijeengekomen. Léon heeft hier aan de MR en kwaliteitsgroep de 

opbrengsten van de school betreffende de CITO toetsen gepresenteerd. De 

opbrengsten zijn vergeleken met soortgelijke scholen en het landelijk 

gemiddelde. Hier zijn voor de school enkele verbeterpunten uitgekomen, 

maar ook enkele parels waar we trots op mogen zijn!   

Tijdens de rondvraag kwamen enkele zaken aan bod:   
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 De cito grafieken in de rapporten zijn soms lastig te interpreteren. De 

leerkrachten gaan een uitleg brief maken zodat dit makkelijker gaat 

worden.   

 Er is een promotiefilmpje gemaakt van de school. Deze komt 

binnenkort op de website!   

 De schoolgids was niet goed te vinden, die wordt nu beter vindbaar 

gemaakt.   

Nathalie is sinds de zomervakantie uit de MR groep. Nathalie, heel erg 

bedankt voor jouw hulp en inzet bij de MR! 

 

Afgelopen schooljaar zijn er ook nieuwe leden bij de MR en kwaliteitsgroep 

gekomen. Wij verwelkomen René van Santbergen, Alan Akwero en Albert 

Lankhuijzen!   

Andere leden die in de kwaliteitsgroep en MR zitten zijn: Ron den Brinker, 

Jacqueline de Visser, Nadire Klok, Martin Vos, Liesbeth Geleijns, Amber van 

Dorst, Mariëlle Bezooijen, Léon Smits, met als voorzitter Ruben Kubbinga.   

Mocht u vragen, opmerkingen of feedback hebben over de gang van zaken 

in en rondom de school, dan kunt u terecht bij een van deze leden óf een  

e-mail sturen naar mr.klaverhoek@dewaarden.nl.  

 

Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op donderdag 6 oktober 2022. 

- De S.O.S.-formulieren zijn vorige week weer meegegeven naar huis. Wilt 

u deze graag zo snel mogelijk invullen en terug inleveren bij de 

groepsleerkracht van uw kind(eren)? Bedankt voor jullie medewerking! 

- Wisten jullie dat het in de week van 26 tot en met 30 september Week 

Tegen het Pesten is? Het thema dit jaar is “Grapje! Moet toch 

kunnen?!” en we besteden hier met de Kanjertraining in een speciale 

themaweek veel aandacht aan!  

- Ook dit jaar gaat groep 8 weer in het begin van het schooljaar op 

kamp. Ze zijn op kamp van 28 tot en met 30 september. Héél érg véél 

plezier op kamp, groep 8 en juffen!  

- Wij wensen alle (huis)dieren alvast een fijne Dierendag op 4 oktober! 

- Dinsdag 4 oktober is de eerste vergadering van de MR.  

- We hebben weer een jarige in ons team: 

27 september - Juf Jorien 

Gefeliciteerd! 
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