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Voorwoord
Dank jullie wel
Ik wil jullie namens het team hartelijk
bedanken voor het vertrouwen en
ondersteuning die we van jullie ontvangen.
Hierbij wil ik u ook vragen om eraan te blijven
denken met het ophalen van de kinderen zo
snel mogelijk het schoolplein te verlaten.
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(Nood)plan Corona najaar 2020
Gelukkig hebben we op Klavertje vier vanaf de
zomervakantie tot nu ons gewone programma en
dagelijkse gang van zaken kunnen oppakken. We
vinden het fijn en gezellig om de leerlingen weer
allemaal in de klas te hebben.
De afgelopen weken hebben we er al regelmatig
mee te maken gehad dat leerlingen en/of
leerkrachten volgens de richtlijnen thuis moesten
blijven. De richtlijnen voor kinderen tot 13 jaar zijn,
zoals u weet, aangepast.
Met het najaar en de winter op komst, verwachten
we dat we vaker meemaken dat leerkrachten niet
kunnen komen werken. Voor deze situaties wordt
er een Noodplan samengesteld.
Ik hoop u het Noodplan zo spoedig mogelijk na de
herfstvakantie te kunnen communiceren.

Ventilatie op scholen
In de achterliggende weken is ventilatie van
schoolgebouwen een thema geworden.
Het is belangrijk dat de ventilatie aan de
bestaande gezondheidseisen voldoet. In
opdracht van het Ministerie van Onderwijs
loopt een grootschalig onderzoek waarin de
luchtverversing van scholen getoetst wordt aan
de geldende richtlijnen.
In het kader van dit onderzoek zijn er op alle
scholen van Meer Primair metingen uitgevoerd.
Op dit moment zijn nog niet alle
meetresultaten verwerkt; de bevindingen
zullen na de herfstvakantie met medewerkers
en ouders worden gedeeld.
We begrijpen dat er bij de gebruikers
ongerustheid is over de veiligheid. Het RIVM
geeft echter aan dat er tot op heden geen
reden is om aan te nemen dat

ventilatiesystemen een rol spelen bij de
verspreiding van het Corona virus. Wij houden
ons in de tussentijd aan de richtlijnen om de
lokalen regelmatig te luchten als er geen
mensen in de ruimte zijn en sterke
luchtstromen van persoon naar persoon te
vermijden.

Feestjes in de aankomende
periode
In het najaar en de winterperiode staan er
altijd feestjes op de agenda.
We laten deze feestjes voor de leerlingen in
aangepaste vorm doorgaan, rekening houdend
met de RIVM richtlijnen.
Het eerste feestje wat eraan komt is Sint
Maarten. We maken zoals gebruikelijk op
school een mooie lampion met de leerlingen.
Het volgende feestje is de verjaardag van de
Sint. We vieren zijn verjaardag op 3 december
op school.
Daarna vindt de kerstviering plaats. Ook deze
gaat in aangepaste vorm door.
We zullen het dit jaar zonder hulp van ouders
in school moeten doen. Dat is voor beide
partijen jammer, maar ik denk dat we het net
als jullie het belangrijk en leuk voor de
leerlingen vinden dat de feestjes zoveel
mogelijk doorgaan.
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Activiteiten in de herfstvakantie

Zwem4daagse in het SKWA

Kinderkunstdagen Pier K

Ben jij die ‘waterrat’ die er nooit genoeg van krijgt
om in het water te zijn. Doe dan mee aan de
Zwem4daagse! Want nu kan je 4 dagen zwemmen
en veel plezier beleven in het water. Vergeet niet
om iemand mee te nemen, dan wordt het alleen
maar leuker. Dus samen met je vriendjes,
vader/moeder, opa/oma, oom/tante. Natuurlijk zijn
je broertjes of zusjes ook van harte welkom! Van 12
tot en met 15 oktober 2020 kan iedereen die in
bezit is van een A-diploma deelnemen aan
de zevende Nationale Zwemvierdaagse in het
sportcomplex Koning Willem-Alexander.
Elke avond zwemmen de deelnemers een afstand
van 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar,
dan zwem je 250 meter. Heb je elke avond de
afstand volbracht. Dan ontvang je een mooie
medaille. In verband met de Corona heb je
maximaal 30 minuten de tijd om je afstand te
zwemmen. Inschrijven doe je voor een tijdblok
tussen 18.00 – 20.00 uur. Er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar per tijdsblok. Wacht dus niet
te lang met inschrijven, want vol = vol. Inschrijven
op de dag zelf is dit jaar niet mogelijk.
Deelname is € 8,50 voor 4 avonden zwemplezier.
Meer informatie en inschrijven kan via de
website https://zpch.zwem4daagse.nl/

Helaas is de zomer weer voorbij. De blaadjes vallen
van de bomen en het wordt weer nat en guur. De
herfstvakantie staat voor de deur, dat betekent dat
het ook weer tijd is voor de kinderkunstdagen bij
Pier K!
Het thema tijdens deze dagen is:

Pyjama

Party
Dus je mag lekker in je pyjama of onesie komen.
We gaan dansen, tekenen en schilderen. We maken
een podcast, doen aan theater, gaan vilten en nog
veel meer. Drie fijne dagen vol creatieve
workshops. Doe je mee?
Lunchen doen we zoals altijd met z’n allen bij Pier K
Pier K Hoofddorp
14, 15 en 16 oktober 2020
10:00-15:45 uur
De kosten bedragen € 28,- per dag (inclusief lunch)
of € 75,25 voor 3 dagen
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige
programma en om in te schrijven.
Voor vragen, neem contact op met de
Informatiebalie via 023 5669565
of via info@Pier-k.nl
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Team sportservice
Elke schoolvakantie zorgt Team Sportservice
Haarlemmermeer voor een mooi programma met
sportieve activiteiten voor kinderen van 2 tot en
met 12 jaar in Badhoevedorp, Hoofddorp, NieuwVennep, Rijsenhout en Zwanenburg.
Tijdens de herfstvakantie zijn er activiteiten van
maandag 12 tot en met 16 oktober 2020.
De ochtend is speciaal ingericht voor kinderen van 2
t/m 6 jaar, de middag voor kinderen van groep 3
t/m 8.

Wie is de Mol?
Je kent het vast wel: Wie is de Mol? In de
herfstvakantie zijn alle kinderen uit groep 3 t/m 8
welkom om mee te doen aan de gymzaaleditie
Haarlemmermeer.
Je moet samenwerken om te winnen, maar… pas
op, want iemand is de mol.
Deelname aan deze activiteit kost € 3 per kind en
inschrijven is verplicht.

Kinderen uit groep 3 t/m 8
kunnen zich aanmelden
voor de gymzaaleditie Wie
is de Mol?
Kinderen van 2 t/m 6 jaar zijn welkom bij de
Bobbelbaan en de Wonderlijke Kabouterwereld.
Inschrijven is verplicht.

Bobbelbaan en Wonderlijke
Kabouterwereld
Beleef samen met jouw kind een leuke ochtend in
de herfstvakantie. Op de Bobbelbaan kan je kind
lekker klimmen, gooien, vangen en spelen.
Ook is er een Wonderlijke Kabouterwereld: ga
samen opzoek naar de kabouters en voer de
opdrachten uit.
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Deelname aan deze activiteit kost € 1,50 per kind
en inschrijven is verplicht. Per kind mag één ouder
gratis meedoen.

Noord-Holland ACTIEF
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