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Voorwoord
Beste ouders/ verzorgers van Klavertje vier,
De afgelopen maanden heb ik jullie veel instructies en Corona
informatie toegestuurd en zijn we gaan wennen aan deze
situatie. Wat zijn wij enorm trots op de leerlingen en blij met
jullie ondersteuning om het mogelijk te maken met elkaar
weer een school te kunnen zijn.
De leerlingen gaan zo dapper de school in. Het is echt
vertederend om te zien hoe ze vol zelfvertrouwen, alleen of
met grote broer en/of zus binnenstappen. Ze doen het
hartstikke goed en ouders ook. Natuurlijk missen we het om de
leuke activiteiten voor de leerlingen te kunnen doen, maar we
vinden het heerlijk om samen met ze het jaar af te sluiten en
zo de zomervakantie in te gaan.
Hoewel we nog geen CITO toetsen hebben afgenomen, is over
het algemeen onze indruk dat de leerlingen goed zijn
bijgebleven. Na de vakantie gaan we toetsen na een periode
van ongeveer 4 weken en dan kunnen we de groei van
individuele leerling gaan beschouwen.
Tot nu toe ziet het er niet naar uit, dat ouders aankomend
schooljaar wel weer mee naar binnen mogen. We wachten de
berichtgeving in de vakantie af en houden jullie op de hoogte.
Wel is het zo dat we aankomend schooljaar weer het volledig
aantal schooluren moeten gaan draaien.
Nogmaals mijn dank namens het team van Klavertje vier en we
wensen jullie heel ontspannen
vakantieweken toe.
Margot Andriessen

Dussenstraat 38
2134DL Hoofddorp
023-5619050
info@klavertje-vier.nl
www.klavertje-vier.nl

Voorwoord ............................................... 1
Haal en brengtijden ................................. 2
Vakantievouchers en besluit
leerplichtambtenaar ................................ 2
Coronatijd aankomend schooljaar .......... 2
Afscheidsmusical groep 8 ‘Junglebeat’:... 2
Nieuwe oudercommunicatie App ............ 3
Zomerlezen .............................................. 3
Minecraft-challenge............................. 3
GRATIS vakantie-doeboekje ................ 3
Groep 1/2: “: “Opschieten,
Nippertje! We moeten gaan!”.......... 4
Groep 1/2: “Hallo meneer de Uil” ... 4
Groep 3/4: “Slim, Stoer & Sterk” –
Dirk Nielandt ...................................... 4
Groep 3/4: Luister naar de
avonturen van Spekkie en Sproet –
Vivian den Hollander ......................... 4
Groep 5/6: De Serie Dikke Vik en ... 4
Groep 5/6: Wombat & Vos
avonturen in de stad – Terry
Denton ................................................ 5
Groep 7/8: ‘Alaska’ – Anna Woltz ... 5
Groep 7/8: Lampje – van Annet
Schaap ................................................ 5

............................. 5
Informatief: Overal en ergens……..
– Arend van Dam .............................. 5

Juli
2020

Haal en brengtijden

Coronatijd aankomend schooljaar

Nu we allemaal weer goed hebben kunnen wennen
aan het weer helemaal open zijn van de scholen,
hebben we de opdracht van minister Slob gekregen
om ook het verplicht gestelde aantal lesuren te
gaan maken. Door de verruimde haal en
brengtijden i.v.m. de 1,5 meter afstand voor
volwassenen, hebben we de afgelopen weken iets
minder les gegeven.
Als we weer beginnen, hanteren we de gewone
brengtijden van 8.15 tot 8.30 en ophaaltijden
tussen 14.00 en 14.15 uur.
We wachten af of er nog veranderingen in het
Coronabeleid komen vanuit het ministerie en
informeren jullie in de laatste week voor de school
weer begint.

Nu we in deze periode zitten met de RIVM regels
moeten leerkrachten en leerlingen het RIVM
protocol volgen. Leerkrachten met Covid
gerelateerde verschijnselen moeten ook als ze niet
écht ziek zijn thuisblijven en dat geldt ook voor
leerlingen.
In een situatie dat een leerkracht thuis moet
blijven, geeft de leerkracht vanuit huis via teams
les. In de klas is een collega aanwezig om de
leerlingen te begeleiden en met ze te eten enz. Zo
kunnen de leerlingen toch onderwijs krijgen.
Leerlingen die thuis moeten blijven kunnen ook via
teams de instructies van de leerkracht volgen en
thuis het werk maken.
In de aankomende periode gaan we alle technische
toestanden zo goed mogelijk in orde maken. Mocht
ik nu hele veel collega’s krijgen, die thuis moeten
blijven en/ of zeken, kan het voorkomen dat er
geen collega’s en/ of andere oplossingen zijn, om
de leerlingen in de klas te begeleiden. In die
situaties gaat het vervangingsprotocol in werking,
waardoor groepen toch thuis moeten blijven. We
hopen natuurlijk dat dat niet gaat gebeuren.

Vakantievouchers en besluit
leerplichtambtenaar
Naar aanleiding van vragen omtrent
vakantieverlofaanvragen van ouders die in
september/ oktober 2020 op vakantie willen,
hebben wij te horen gekregen van de
leerplichtambtenaar dat er geen toestemming voor
wordt verleend.
Zij houden zich aan het advies van Ingrado hun
branchevereniging).
Het advies aan scholen is om zich aan de reguliere
schoolvakanties te houden en dat geen
toestemming verleend mag worden aan ouders om
buiten schoolvakanties verlof op te nemen.
Zie ook onderstaande link, vraag 4.
https://www.ingrado.nl/kennisdossiers/covid_19_e
n_het_recht_op_onderwijs_en_ontwikkeling/

Afscheidsmusical groep 8
‘Junglebeat’:
De kinderen van groep 8 hebben, zoals elk
schooljaar, keihard geoefend voor de eindmusical.
Dit jaar heet de musical ‘Junglebeat’. Op YouTube
zijn alle liedjes te beluisteren.
Het was dit schooljaar wel extra spannend. Het
coronavirus (Covid-19) gooide de planning flink
overhoop. Zou de musical kunnen doorgaan of
niet? Moeten wij het gaan filmen of kunnen de
ouders komen kijken?
Dit jaar konden de leerlingen voor het eerst
oefenen met behulp van een boekje, maar ook via
een app. Dit kwam tijdens de zes weken
thuisonderwijs goed uit. Alle kinderen hebben thuis
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flink geoefend met acteren, zingen en dansen. Via
teams konden wij af en toe samen oefenen.
Na deze zes weken konden wij eindelijk in de klas
oefenen. Er waren wel een paar uitdagingen; de
helft van de klas was aanwezig en wij mochten niet
zingen. Wat hebben de kinderen hun flexibiliteit
laten zien. De rollen van elkaar overnemen en
stukken van de musical overslaan.
Vanaf 8 juni konden alle groepen 8 eindelijk echt
oefenen. Enige belemmering was de tijdsdruk. We
hadden nog slechts drie weken de tijd. Wat kunnen
wij trots op onze leerlingen zijn! Velen hadden thuis
al goed geoefend, waardoor wij gelijk goed aan de
slag konden gaan.
Rond die tijd kregen wij ook ander positief nieuws.
Vanaf 1 juli mogen ouders de musical komen
bekijken. Wat een geluk!
Alle groepen 8 hebben dus drie weken lang
geoefend, zodat ze op woensdag 1 juli en
donderdag 2 juli hun musical voor hun ouders
konden opvoeren. De musical werd ook gelijk
gefilmd, zodat de kinderen het aan alle familieleden
en andere geïnteresseerden kunnen laten zien.
Alle ouders, kinderen en leerkrachten ontzettend
bedankt voor jullie inzet! Het waren vijf
topmusicals; een herinnering om nooit meer te
vergeten.

Nieuwe oudercommunicatie App
Komend schooljaar gaan we binnen de stichting de
overstap maken naar een nieuwe
oudercommunicatie app. De huidige communicatie
app voldoet niet aan de eisen van de stichting.
Begin volgend schooljaar ontvangt u verdere
informatie.

Zomerlezen
Uit onderzoek weten we dat kinderen één of twee
AVI-niveaus terug kunnen vallen als zij een lange
periode niet lezen. Het is dus van belang dat
kinderen in de vakantie blijven lezen.
De bibliotheek geeft daarom tips:

Minecraft-challenge
Ga de Minecraftchallenge aan en maak kans op een
mooie prijzen! Bekijk het filmpje voor de
bouwuitdaging, zoek informatie op hoe jouw
bouwwerk er nog beter uitziet én ga aan de slag.
Kijk hier voor elke maand een nieuwe uitdaging.

GRATIS vakantie-doeboekje
De Bibliotheekvestigingen zijn open! Dus… kom
heerlijk boeken uitzoeken. Omdat we het zo fijn
vinden dat je weer langskomt, krijg je een GRATIS
vakantie-doeboekje! Zo lang de voorraad strekt.
Thuis-editie
Ken je onze Leesbingo nog? Dit jaar hebben we een
thuis-editie: print de kaart van onze website, spreek
met je ouders een beloning af en doe de
opdrachten terwijl je leest. Misschien mag jij wel
een boekverfilming zien, leest je vader jou extra
lang voor, gaan jullie naar het
Kinderboekenmuseum, mag je een boek
uitzoeken in de boekwinkel of …?! Succes!
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Groep 1/2: “: “Opschieten, Nippertje! We
moeten gaan!”
In de vakantie hoor je dit eventjes niet thuis, maar
Nippertje wel. Maar Nippertje wil eerst zijn auto’s
nog opruimen, of een liedje spelen op de piano.
Nippertje kan niet opschieten en toch komt hij één
keer precies op tijd! Gratis te bekijken op
www.wepboek.nl

Roel en Kaat en een paar domme en slimme
boeven gaan in dit boek op zoek naar de
superkracht van Roel. Is het misschien vliegen? Is
het hiphoppen? Download het boek op
www.onlinebibliotheek.nl en lees het boek samen
met papa, mama, broer of zus en ontdek hoe het
afloopt met al die superkrachten.
En vind je dit boek zo leuk? Lees dan ook GRATIS
‘Dievenschool’ van dezelfde schrijver via de
VakantieBieb-app.

Groep 3/4: Luister naar de avonturen van
Spekkie en Sproet – Vivian den Hollander
Groep 1/2: “Hallo meneer de Uil”
Deze tekst kunnen papa en mama vast zo
meezingen. En nu kun jij samen met ze genieten
van de leuke verhalen in Het Grote Dierenbos met
meneer de Uil, Willem Bever, Zaza Zebra en de
andere dieren. Download de LuisterBieb en luister
heerlijk naar de Fabeltjeskrant in de tuin, in de auto
of lekker voor het slapen gaan.

Je hebt vast wel eens gehoord van Spekkie en
Sproet? Dit zijn twee kinderen die mysteries
oplossen als echte detectives. Via de LuisterBieb
kun GRATIS je naar heel veel boeken luisteren over
deze twee speurneuzen. Wil je liever zelf lezen?
Kom dan naar de Bibliotheek óf lees ze hier op de
tablet of smartphone.

Groep 5/6: De Serie Dikke Vik en Vieze Lies –

Groep 3/4: “Slim, Stoer & Sterk” – Dirk
Nielandt
Lezen is leuk, samen lezen is nog leuker! Dit
grappige, stoere en sterke verhaal lees je samen.

Sunna Borghuis en Dikke Vik en vieze Lies worden
vrienden maken we kennis met Vik en Lies, twee
buitenbeentjes die niet zo populair zijn in de klas.
Maar is Vik wel zo suf en sloom als Lies denkt?
Samen met de vader van Vik en de moeder van Lies
zijn ze heel goed in feestjes organiseren! Een
slaapfeestje voor de hele klas, beter kan het niet.
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Op www.onlinebibliotheek.nl kun je alle vier de
boeken over Vik en Lies downloaden. Grappige
boeken om zelf te lezen óf voor te lezen. Ook
beschikbaar in de LuisterBieb-app.

kijk daar na het lezen wat Anna Woltz nog meer
geschreven heeft. Dat is de moeite waard!

Groep 7/8: Lampje – van Annet Schaap
Groep 5/6: Wombat & Vos avonturen in de
stad – Terry Denton
Een knotsgek avontuur door Terry Denton, 1 van de
schrijvers van De Waanzinnige boomhut boeken.
Coole wombat en pechvogel vos beleven samen
allerlei avonturen in stad. Een vrolijk boek vol
fantasie en grappige tekeningen. Te downloaden op
www.onlinebibliotheek.nl
Ook heel goed te lezen als je lezen lastig vindt!

Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige
zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte Huis
van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een
monster woont. Over een grijze vuurtoren op een
eiland dat nog net vastzit aan het vaste land. Over
Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die
iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het
licht aan te steken. Over een stormachtige avond,
waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar
vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit
had gedacht.
Te lezen in de VakantieBieb-app en via online
Bibliotheek.

Groep 7/8: ‘Alaska’ – Anna Woltz
Dit is écht een boek (11+) voor de vakantie, omdat
het zich afspeelt vlak na de zomervakantie. Parkers
hond Alaska moest weg, omdat haar broertje
allergisch voor hem is. Op haar eerste schooldag op
de middelbare school ziet ze dat Alaska nu de
hulphond is van haar klasgenoot Sven. Ze wil graag
weer contact met Alaska, maar ze vindt Sven niet
aardig. Dit boek kun je hier lezen, halen in de
Bibliotheek of lekker luisteren via ‘LuisterBieb’. En

Informatief: Overal en ergens…….. – Arend
van Dam
Een dagje uit straks in de zomervakantie! Maar
jammer genoeg vraagt dat toch iets meer
voorbereiding dan anders. We kunnen niet zomaar
op reis door Nederland, maar als je toch eens in
een andere provincie wilt kijken is dit misschien een
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boek voor jou. Arend van Dam neemt je mee op
reis door Nederland in 50 voorleesverhalen.
Nederland is meer dan klompen, kaas en tulpen. In
dit boek reis je door de twaalf provincies en lees je
over alles wat ons land zo bijzonder maakt: de
duinen, de dijken, de sluizen, de havens, de polders
en de bollenvelden. Arend van Dam vertelt van
alles over : de grachten van Amsterdam, de
droogmaking van de Beemster, het planetarium van
Eise Eisinga en De aardappel eters van Vincent van
Gogh.
Een mooi voorleesboek voor kinderen vanaf 6-7
jaar, maar ook leuk om zelf te lezen als je een paar
jaar ouder bent. Heel veel boeken van Arend van
Dam kun je hier lezen.

