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Bouwterrein 
Om ons heen  wordt in flink tempo gebouwd.  Meestal gaat het aan- en afvoeren zoals 
afgesproken. Soms ook niet. Het gebeurt dat er op verkeerde tijden toch wordt gereden met grote 
vrachtwagens of dat ze in een rijtje bij de spoorwegovergang staan of spullen verplaatsen aan de 
rand van het terrein terwijl er kinderen langslopen. Dit mag allemaal niet, bijvoorbeeld wachtende 
vrachtwagens moeten naar de speciale parkeerplaats bij het station en worden vanaf daar 
opgehaald door een verkeersbegeleider. Blijf dingen die niet kloppen gewoon melden bij de 
projectleider op het terrein (Harold Mulder 06 81409712) of meld het even via school. Wij maken 
er dan onmiddellijk werk van!  
Aanstaande woensdag zijn wij door de firma Jan Snel uitgenodigd om met alle leerlingen te komen 
kijken op het bouwterrein. Er zal ons van alles worden verteld over het bouwen van huizen, 
aanleggen van wegen enz. enz. Hartstikke leuk en leerzaam!  

 

 Vrijwilligers 
Zoals al eerder vermeld heeft onze zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor diverse commissies 
zijn vruchten afgeworpen. Voor de volledigheid bij deze alle nieuwe namen: 
 
-Schoolbibliotheek: Bianca Lalkens en Jeanine Blokzijl 
-Ouderraad: Laura Kanninga 
Medezeggenschapsraad: Maaike van Huis 
 
Maaike neemt het stokje over van Mirjam Vast die inmiddels afscheid heeft genomen van de MR. 
Mirjam bij deze nogmaals bedankt voor jouw jarenlange inzet voor onze prachtige school!  

 

  Peuternieuws 
Wij zijn in feeststemming! Juf Anneke is 65 jaar geworden. Hieperdepiep, hoera! Verder zitten we 
nu uiteraard volop in de herfst. Zo zijn we aan het werk over egels, maken zelfs hele leuke 

stekelige lampions. Op maandag is inmiddels ‘juf’ Bianca, de overbuurvrouw      , als vrijwilliger bij 
ons in de groep om te helpen. Super leuk! Ondertussen zijn er voor de groep ook nieuwe meubels 
besteld in de huisstijl van kids2b. Nieuwe groepstafel, kasten, stoelen enz. We zijn benieuwd 
wanneer we dit binnen krijgen. Volgende week gaat Janna alweer door naar groep 1. Veel succes 
en plezier Janna!  

 

Informatie delen 
Helaas is voor ons gevoel de afstand tussen school en ouder(s)/verzorger(s) door alle beperkende 
maatregelen groter geworden. Wij merken nog steeds dat mensen aarzelen om even naar binnen 
te gaan om iemand aan te schieten. Doe dit alsjeblieft wel!  
Als je iets wil weten, een vraag, ongerust bent over wat dan ook of gewoon even gezellig wil 
bijkletsen, kom gewoon binnen en deel het met één van ons. De groepsleerkracht is voor vrijwel 
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alles het eerste aanspreekpunt en anders is er altijd nog wel iemand anders aanwezig. Wij zijn er 
voor iedereen!   

 

IVAK Toefkes 
Vanaf maandag 8 november beginnen de gratis naschoolse activiteiten van het IVAK weer. Dit 

keer bij ons op school een workshop kunstatelier voor kinderen uit groep 1,2 en 3. Kinderen uit 

andere groepen kunnen op diverse andere scholen terecht voor allerlei activiteiten bv. van 

gitaarles tot urban dance. Zie voor meer info de al uitgedeelde folder en op de website: www.via-

ivak.nl/toefkes (ook voor het aanmelden).  

 

Schoolfruit 
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen 3 stuks fruit en groente per persoon 
per week. Wij doen namelijk weer mee aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een 
geheel gratis programma om zo gezond gedrag te bevorderen. Wij vinden het belangrijk om de 
kinderen bewust te maken van het eten van gezond groente en fruit en het is nog lekker ook! We 
ruiken, voelen en proeven. Soms zit er iets tussen wat misschien niet zo lekker is, maar dat weet je 
alleen als je het proeft. Na 20 weken stopt schoolfruit en gaan we er vanuit dat iedereen zelf weer 
iets gezonds meeneemt voor in de pauze.  

 

Meester Jesse 
Via MijnSchool heeft meester Jesse al een berichtje gestuurd over zijn vertrek. Hij is vorig 
schooljaar bij ons gekomen via de flexpool (een groep leerkrachten in dienst van Noordkwartier 
die invalwerk op alle scholen verzorgen). Jesse heeft de vervanging van juf Ellen, die toen met 
zwangerschapsverlof ging, op zich genomen. Dit schooljaar heeft Jesse een baan voor 4 dagen in 
Apingedam gekregen en vulde hij dit aan met nog één ochtend op de Klaver. Inmiddels kan hij op 
vrijdag ook een hele dag invallen op diverse scholen en zo weer uitkomen op een full time baan. 
Het liefst was hij voor de hele vrijdag vast in Stedum gebleven, maar daar hebben wij helaas geen 
budget voor. Omdat vervanging op dit moment in heel Nederland een groot probleem is, heeft juf 
Petra aangeboden om de vrijdagochtend te gaan werken tot en met maximaal de zomervakantie. 
Wij zijn hiermee voorlopig gered en heel blij met deze oplossing! 

 

 Agenda 

8, 15, 22, 29 Toefkes IVAK Voor kinderen uit groep 1,2,3 

18 Ouderochtend groep 1/2  

22 t/m 26 Ouder-kind gesprekken Info volgt 

26 t/m 28 Oud papier  
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