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Het ga jullie goed!
Margot Andriessen

OD

Voorwoord
Beste ouder(s) en verzorger(s) van Klavertje vier
Wat ben ik de afgelopen feestweek verwend door
jullie, de leerlingen en het team.
Het was heerlijk dat we weer een project konden doen
met de kinderen en ze hebben enorm hun best gedaan
om samen met de groep een mooie dans te maken. En
dan natuurlijk nog dat prachtige lied wat ze voor me
gezongen hebben. Het is echt ontroerend om op deze
manier van zoveel kinderen afscheid te nemen.
Een mooie herinnering erbij. Ik heb veel mooie
herinneringen aan mijn jaren op Klavertje vier.
Klavertje vier heeft een jong en enthousiast team en
biedt onderwijs voor elke leerling. Een grote school
kan meer mogelijkheden genereren en dat doen we.
Mijn visie is dat we kinderen moeten faciliteren om op
school zoveel mogelijk te kunnen ontdekken en leren
over zichzelf en de wereld in een open, plezierige
sfeer.
De leerlingen van Klavertje vier zijn de afgelopen jaren
zelfstandiger geworden en actief betrokken bij het
onderwijs.
Ik ben met plezier de directeur van Klavertje vier
geweest en ga met een tevreden gevoel het stokje
overdragen aan mijn opvolgers in het volle vertrouwen
dat de school op de ingeslagen weg verder gaat.
Ik wil jullie bij deze alle goeds wensen en bedanken
voor het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben.

Dussenstraat 38
2134DL Hoofddorp
023-5619050
info@klavertje-vier.nl
www.klavertje-vier.nl
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Een tot tweemaal per jaar is er een overleg met de
Raad van Toezicht.
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Gemeenschappelijke Medezeggenschap
Raad Meer Primair
De GMR van Meer Primair is op zoek naar een
nieuw lid voor de oudervertegenwoordiging. De
GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die
van belang zijn voor alle scholen, medewerkers en
ouders.
De GMR: Wat doen we?
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een
scholenorganisatie en heeft wettelijke
bevoegdheden om invloed te kunnen uitoefenen op
besluiten die het stichtingsbestuur van plan is te
nemen. De GMR van Meer Primair
vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen van
kinderen, ouders en medewerkers van bij Meer
Primair aangesloten scholen. De GMR van Meer
Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische
partner van het CvB op ten aanzien van
beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en
onderwijskundig gebied. Op gezette tijden
vergadert de GMR met het College van Bestuur.

Wie zoeken wij voor de GMR?
De GMR bestaat momenteel uit 10 leden: 5
personeelsleden, en 5 ouders, waarvan 1 aan het
einde van het jaar afscheid neemt. Iedereen die
geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze
Stichting en scholen en die actief wil meepraten,
meedenken en meedoen is welkom om zich
verkiesbaar te stellen. Wij zoeken een nieuw lid die
zijn of haar mening met anderen wil delen, kennis
kan inbrengen en actief meedoet.
Kandidaatstellen en verkiezingen
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een
bijdrage leveren aan Meer Primair via de GMR? Wij
nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen!
Meld je (voor 9 juli 2020) aan via emailadres gmr@meerprimair.nl. Stel je daarin kort
voor en vertel ons wat jij meebrengt naar de GMR.
Bij voldoende aanmeldingen (meer dan één) zal er
een verkiezing worden gehouden waarbij alle
Medezeggenschapsraden een stem hebben.
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de voorzitter
Johan van Malsen (jvanmalsen@gmail.com) of
secretaris Louki Visser (l.visser@onsschool.nl) van
de GMR.

Studiedagen 2021-2022
16 september 2021
17 november 2021
9 februari 2022 (Meer Primairdag)
18 februari 2022
19 april 2022
7 juni 2022
15 juli 2022

Vakantierooster 2021-2022
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m.borst-angevaare@klavertje-vier.nl

Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021
Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022
Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022
Goede vrijdag 15.04.2022
Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022 2
Koningsdag 27.04.2021
Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022
Hemelvaart 26.05.2022 t/m 29.05.2022
Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022
Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022

Nieuwsbrief voor scholen,
kinderopvang en ouders
Algemeen
In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende
onderwerpen:
Testen voor het nieuwe schooljaar begint
Testen voor de diploma-uitreiking als je op reis bent
geweest

ARE YOU…
…
…

native (or C2 certified) English?
willing to help Dutch children at Klavertje vier
improve their English?
…
looking for a great opportunity to
network and meet new people?
…
looking for an occuption to integrate in
our Dutch environment?
THEN Connect 2 Succeed
IS LOOKING FOR YOU!
Connect 2 Succeed is a voluntary project in which you
can help Dutch children and their teachers to improve
their English. Simply by reading a book in one of our
groups 1 to 4! It’s a fun and informal way to get to know
new people and our Dutch school sytem. Are you
answering all questions above with YES! And, are you
willing to help for 30 minutes per week or every other
week? Interested? Sign up before the summer break is
over!
MORE INFORMATION? Please contact Masja Borst,
English coordinator Klavertje vier

Veilig terug naar school of kinderopvang:
Testen voor het schooljaar begint
Het landelijk advies is dat alle schoolkinderen (PO,
VO, MBO) en kinderen op de kinderopvang zich
laten testen op het coronavirus voor aanvang van
het nieuwe schooljaar. Bij voorkeur 3 dagen
voordat zij weer naar school / kinderopvang gaan.
Dit omdat door vakanties naar het buitenland en
versoepelingen van de maatregelen het aantal
besmettingen mogelijk weer toeneemt.
Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:
a. gebruik een zelftest of
b. maak een afspraak op één van onze
testlocaties. Zie voor meer info: Testen op
COVID-19 | GGD Kennemerland

Vrije inloop: Van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus
is het voor kinderen tot 18 jaar eventueel ook
mogelijk zonder afspraak binnen te lopen op onze
XL-teststraat bij P4, Loevesteinse Randweg 110,
Schiphol. Openingstijden: van 8.00-18.00 uur.
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1. ten ook vóór

Bijles bij de studiebieb via stichting
leergeld.
Heeft je kind bijles nodig, maar kun je het zelf niet
betalen? Komend schooljaar
biedt Leergeld samen met de gemeente
Haarlemmermeer 52 extra kinderen
uit groep 6, 7 en 8 gratis bijles aan bij Studiebieb.
E-mail je naam en telefoonnummer naar
info@meerleergeld.nl en vermeld
daarbij ‘Coronabijles’. Dan nemen wij contact met
je op en kijken we of je in
aanmerking komt. Heb je geen geld voor een fiets,
sport, verjaardag, zwem-,
dans- of muziekles voor jouw kind? Ook dan helpt
Leergeld! Kijk op meerleergeld.nl/aanvragen of je
in aanmerking komt voor hulp.

Zomerkampdagen bij Pier K
AUDITIES DÉ JEUGDTHEATERSCHOOL
HAARLEMMERMEER MUSICAL
PRODUCTIEGROEP 9-21 JAAR
Za 3 juli | 14.30 uur tot 17.30 uur Pier K Hoofddorp
| 9 -21 jaar
Altijd al een musicalster willen zijn? En ben jij ben jij
het talent dat wij zoeken en wil jij op het podium
staan als een echte musicalster? Meld je dan snel
aan. Audities | Pier K www.pier-k.nl

KINDERKUNSTDAGEN
Di 13, wo 14 en do 15 juli | 10.00 – 16.00 uur Pier K
Hoofddorp | 6-12 jaar | €75,25 voor drie dagen
Ook deze zomervakantie worden weer de inmiddels
bekende Pier K Kinderkunstdagen georganiseerd.
Drie dagen vol gezelligheid en creativiteit met

diverse workshops op een dag. Het thema is Glitter
& Gangster. Je kunt je los aanmelden voor een dag,
maar je krijgt korting bij inschrijving voor alle drie
de Kinderkunstdagen. Kinderkunstdagen | Pier K
www.pier-k.nl

HOOFDDORP AAN ZEE
Ma 12 t/m do 15 juli en Ma 19 t/m do 22 juli
Fruittuinen Hoofddorp | 8-12 jaar | €40,00
Ga jij in de zomer niet op vakantie? Of veel te kort?
Ga dan mee met Hoofddorp aan Zee! Vier dagen
kunst en plezier maken met professionele
kunstenaars en coaches in een groene omgeving.
Binnen een veilig en professioneel kader bepaal jij
wat je gaat maken, wij helpen je er bij. Naast
ontspanning hopen we ook drempels voor
hulpvragen weg te kunnen nemen. Is betalen van
het inschrijfgeld lastig voor je? Dan kun je Stichting
Leergeld benaderen of ons een mailtje sturen
(informatiebalie@pier-k.nl). Hoofddorp aan Zee |
Pier K www.pier-k.nl

MUSICAL ZOMERKAMP
Ma 12 t/m vrij 16 juli | Ook 2 of 3 dagen mogelijk |
09.15 uur – 17.15 uur Pier K Hoofddorp | 8-10 jaar
en 11 – 14 jaar | € 250,00 voor vijf dagen
Ben je helemaal gek van zingen, dansen en acteren?
Sta je al heel lang op een podium of ben je gewoon
heel nieuwsgierig en heb je zin een paar waanzinnig
leuke dagen? Schrijf je dan in voor ons
musicalkamp. Twee dagen, drie dagen of vijf dagen
lang zullen de docenten van onze
JeugdTheaterSchool maar ook vele gastdocenten
uit het musialwereldje je verrassen met super leuke
workshops en vertellen ze je alles over de musicals
waarin ze hebben gespeeld. Musical Zomerkamp |
Pier K www.pier-k.nl
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Prijs per dagdeel: €2,Aanmelden en betalen: De Boskern , Liesbos 24
voor meer informatie : 023 5635512
boskern@maatvast.nl

Wijkcentrum De Boskern
Kinderactiviteiten leeftijd 6-12 jaar op vrijdagen in
de zomervakantie 2021
ochtendprogramma (10.00-12.00 uur) of
middagprogramma (13.00 -15.00 uur)
• 16 juli
10.00 creatieve workshops ,sieraden maken en
bloempotten schilderen
13.00 speurtocht door de wijk, vind de goede route
met behulp van foto’s en maak de opdrachten. wie
weet het meeste ???
• 23 juli
10.00 en 13.00 oud Hollandse spelen
• Koekhappen , spijkerpoepen , popcorn
maken en nog veel meer
• 30 juli
10.00 en 13.00 smikkelen en smullen
Diverse kookactiviteiten
• 6 augustus
10.00 sport en spel
13.00 waterspelen bij slecht weer film
• 13 augustus
10.00 Creatieve workshops, schilderijlijstjes
decoreren en blaaspijpen maken, schminken
13.00 speurtocht door de wijk vind de goede route
met behulp van foto’s en maak de opdrachten. wie
weet het meeste ???
• 20 augustus
10.00 sport en spel
13.00 surprise

