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Voorwoord
Wat is mijn werk toch een feestje. En wat heb ik het afgelopen jaar een hoop feesten gevierd op
Klavertje Vier. Een toffe start, Sinterklaas, Kerst, de Koningsspelen, lustrumactiviteiten, eindfeest en
vandaag nog Klavertje Vier got talent… Ik heb genoten van mijn eerste jaar. Het was bij tijd en wijle
druk om op twee scholen leiding te mogen geven en met name bij festiviteiten zoals kerst en musical
is het lastig om op twee plekken te moeten zijn... Maar gelukkig heeft de school een fantastisch team
waar ik enorm blij mee ben en ik heb veel aan de steun van Harriëtte gehad als locatiecoördinator!
Harriëtte bedankt!
Ook mijn team wil ik bedanken voor het warme welkom dat ze me hebben gegeven en de fijne
samenwerking die ik heb gehad gedurende het jaar. Wen nemen afscheid van toffe collega’s maar we
krijgen ook weer fijne mensen ervoor terug.
Ouders bedankt voor jullie hulp bij de verschillende activiteiten en de vele goede gesprekken die ik
heb mogen voeren. Tot slot wil ik alle kinderen bedanken voor hun nieuwsgierigheid, puurheid en
eigenheid. Ik hoop dat ouders en kinderen zich gezien en gehoord hebben gevoeld het afgelopen jaar.
Daar wil ik ook volgend jaar verder aan werken. Onze visie zichtbaar maken, samen werken aan mooi
onderwijs op weg naar een fusie! Ik heb er nu al zin in.
Maar nu eerst tijd voor ontspanning, inspiratie, bezinning.
Ik wens iedereen een heerlijke vakantie!
Nicky Mertens

Belangrijke data
VAKANTIES
Herfstvakantie

zat 20-10-18 t/m zo 28-10-18

Kerstvakantie

zat 22-12-18 t/m zo 06-01-19

Krokusvakantie

zat 23-02-19 t/m zo 03-03-19

Meivakantie

vr 19-04-19 t/m zo 05-05-19

Hemelvaart
Pinksteren

do 30-05-19 t/m zo 02-06-19
ma 10 juni
2019

Zomervakantie

zat 20-07-19 t/m zo 01-09-19

Kalender
In de bijlage bij de nieuwsbrief zit de
kalender voor het nieuwe schooljaar

Studiedagen:
29 oktober 2018

6 december 2018

20 maart 2019

24 april 2019
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Van de OR

Uit het team
Wendy stelt zich voor
Hoi allemaal, ik ben Wendy de Kok, 45 jaar,
getrouwd met Ger en bonusmoeder van: Anouk
(26 jaar), Remy (23 jaar) en Philippe (21 jaar,
verlaat dit jaar ons huis om te gaan studeren)
en moeder van Lieke (12 jaar). Lieke heeft de
afgelopen twee jaar met veel plezier op het
piramideonderwijs bij Klavertje Vier gezeten en
gaat nu naar het zeer vernieuwende Agoraonderwijs op KWC in Culemborg. Wij wonen in
Culemborg op het mooiste plekje van de
ecologische woonwijk EVA-Lanxmeer. Mijn
grootste hobby is toneel spelen. En om fit te
blijven loop ik hard. Afgelopen jaar heb ik
dramalessen gegeven op een basisschool in
Buren. Daar ontdekte ik hoe fantastisch ik het
vind om met kinderen te werken. Om ze te
helpen verder te ontwikkelen en te groeien door
op een veilige manier hun grenzen te
verleggen. Ik heb ontzettend veel zin om,
samen met Kim, met de kinderen van groep
P6/7 en de verrijkingsklas aan de slag te gaan.
Op woensdagochtend ben ik te vinden bij
Klavertje Vier en op vrijdagochtend sta ik, in de
verrijkingsklas, bij De Brug. Wil je meer weten,
loop gerust eens binnen om verder kennis te
maken.

Het schooljaar is bijna afgelopen en wat was het een
mooi jaar! De afgelopen periode hebben grotere
Koningsspelen gehad dan anders. Samen met de Brug
en in plaats van op de school op een sportlocatie! Niet
alleen het weer was goed, ook de mix tussen de
kinderen (en hulpouders) van de Brug en Klavertie Vier
ging makkelijk. We hoorden terug dat kinderen het al
hadden over welke nieuwe kinderen bij hen in de klas
gaan komen. Mooi dat de kinderen zo al naar elkaar
toe kunnen groeien. Geweldig dat zoveel ouders
meehielpen!
Ook de Avond4daagse verliep gezellig, al is het wel
even wennen met afstemmen als je het met 2 scholen
doet. De versnaperingen waren weer een groot succes.
We merkten dat het bemannen van de hulpposten erg
lastig was. Hopelijk kunnen we volgend jaar op meer
ouders rekenen, zodat de pauzeposten kunnen blijven.
Alle hulpouders heel er bedankt!
Voor veel kinderen was de Lustrumweek een
hoogtepunt met een spectaculaire opening, heerlijke
en prachtige taarten gemaakt door ouders en kinderen
en workshops. Natuurlijk ook de schoolreis naar de
Efteling, de voorbereidingen en de geweldige
circusvoorstelling en natuurlijk de gezellige afsluitende
lunch. Mooi om te zien dat de kinderen zo genoten en
super dat er ouders waren die keihard hielpen alle
activiteiten tot een succes te maken.
Vorige week was het eindfeest dat weer in het teken
stond van verschillende zomerse spellen. Het weer had
beter gekund, al was het gelukkig niet al te warm. Het
was een gezellige ochtend waar gelukkig ook weer
hulpouders opstonden om het mogelijk te maken en
zelfs een oud leerling!
Vandaag is al weer de laatste dag van het schooljaar
met als laatste activiteit Klavertje Vier got Talent. Hier
kunnen alle kinderen hun talenten laten zien voor de
hele school.
Als OR kijken we terug op een goed jaar. We merken
wel dat bij sommige activiteiten de hulpouders
moeilijk te krijgen zijn. Hopelijk zijn er volgend jaar
meer ouders die zich opgeven om te helpen. Veel
activiteiten kunnen niet plaats vinden zonder
voldoende hulpouders. Ook het betalen van de
ouderbijdrage is nodig om dingen te kunnen
organiseren.
Alle ouders die geholpen hebben dit afgelopen jaar:
heel erg bedankt! We wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie toe!

Ik wens je een fijne zomervakantie toe en bedankt
voor je fijne samenwerking!
Groeten,
Marjolein
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Het was voor de MR een enerverend jaar. Zo startten we met
een volledig nieuwe bezetting van de ouder-geleding. In de
personeelsgeleding nam Jenny de plek van Harriette in. En
bovendien kregen we te maken met een nieuwe directeur.
Zelf was het voor mij ook een bijzonder jaar: niet alleen trad
ik aan als MR-lid, ik mocht ook de voorzittersrol op me
nemen. Een mooie, spannende uitdaging, in een jaar waarin
ook de eerste piketpaaltjes voor de beoogde fusie geslagen
zouden moeten worden. Zonder uitputtend te willen zijn,
hierbij zo maar wat reflecties van de voorzitter op het
afgelopen schooljaar.
Ik kijk terug op een jaar waarin ontzettend veel gebeurd is.
We leerden Nicky kennen als een zeer gedreven ambitieuze
en betrokken directeur. Ze heeft zich zeer snel ingewerkt en
met haar betrokkenheid en visie lijkt het alsof ze al heel lang
onderdeel is van onze school!
Het team heeft weer keihard gewerkt en zijn best gedaan het
beste uit onze kinderen te halen. Bijkomend hebben ze zich
hard gemaakt voor een betere beloning, met een aantal
stakingsdagen als gevolg. En ook is de samenwerking met het
team van de Brug verder vorm gegeven op tal van terreinen.
Ondertussen hadden we ook nog een prachtige
lustrumweek, waarin er gewoon veel plezier gemaakt is met
elkaar. Een week die dankzij ouders, leerlingen en
leerkrachten tot een succes geworden is.
De fusie heeft mij als voorzitter behoorlijk bezig gehouden.
Samen met Nick Daniels, de voorzitter van de MR van De
Brug, hebben het proces gevolgd, gevraagd om helderheid en
concrete stappen op weg naar een nieuwe school. Uiteraard
is dit ook onderwerp van gesprek geweest in de MR’en. Elders
leest u meer over de stand van zaken.
Nicky heeft in de eindspurt naar de zomervakantie met het
team hard gewerkt om de formatie-invulling voor komend
jaar op orde te krijgen. Het plaatje is nu rond. Het blijft voor
leerkrachten, ouders en leerlingen altijd weer spannend hoe
dit in de praktijk zal gaan uitwerken. We zullen dit als MR
uiteraard blijven volgen.
Volgend jaar staan we weer voor de school (ouders, directie,
leerkrachten) klaar en bespreken we met de directie en het
schoolbeleid. Signalen van ouders over het reilen en zeilen op
de school zijn en blijven welkom.

Van de MR
Verslag inloopavond MR
Op maandag 18 juni was er een inloopavond op
De Burg. De MR-en van Klavertje Vier en De Brug
waren hierbij aanwezig en een aantal ouders.
Ondanks de kleine groep hebben we goed met
elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Uit het gesprek kwam naar voren dat de brieven
verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden,
namelijk dat de fusie wordt uitgesteld. Dat is niet
het geval. De beoogde fusiedatum is nog steeds 1
augustus 2019. Als MR-en hadden we gehoopt
het besluit tot fusie (op basis van de Fusie Effect
Rapportage, FER) in mei te kunnen nemen.
Vanwege de huisvestigingsperikelen kan dat nu
niet. Het moment voor dit besluit is nu
verschoven naar het najaar. Onze intentie tot
fusie is er nog steeds, maar er moet wel een
duidelijk plan zijn voor de huisvesting op lange en
korte termijn.
Uiteraard is het veel gegaan over de
huisvestiging. Er zijn verschillende suggesties
gedaan. Op dit moment zijn wij in afwachting van
het gesprek tussen de bestuurder van OOH
Annelies Smits en de nieuwe wethouder Kees van
Dalen. De inzet daarbij is nieuwbouw (en anders
grondige renovatie) op de huidige locatie van
Klavertje Vier.
Het belangrijkste is dat er sprake is van een
gezonde leer- en werkomgeving. Dit geldt ook
voor de periode dat er wordt ge/verbouwd.

(vervolg op de volgende bladzijde)

We zullen als MR volgend jaar in een nieuwe samenstelling
verder gaan: we nemen begin volgend schooljaar afscheid van
Jonas Matser en verwelkomen Marleen de Valk (moeder van
Nikki, groep 2).
Al met al vond ik het een eer de voorzittershamer te mogen
hanteren op deze erg leuke school!
Ik wens iedereen een fijne vakantie en een mooie zomer toe!
Mirjam Mascini

Voorzitter MR Klavertje Vier Houten
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Vervolg verslag inloop avond …

Uit in Houten
Er werd ook een vraag gesteld over de groei die
werd genoemd in de brief van de bestuurder.
Door de fusie zal het leerlingenaantal (flink)
stijgen. Natuurlijk is het ook goed als nieuwe
leerlingen worden aangemeld, maar groei is geen
doel op zichzelf. Daarbij zal ook altijd rekening
worden gehouden met gewenste verhouding
tussen regulier en piramide onderwijs. Op basis
van deze groei is het plaatsen van twee
noodlokalen een minimum scenario, maar het
mag duidelijk zijn dat niemand hiermee akkoord
gaat. Er moet een kwalitatief goede oplossing
komen.
Een terechte vraag was wat de stand van zaken is
van de andere werkgroepen. De andere
werkgroepen lopen op schema. Ook hebben de
teams van Klavertje Vier en De Burg gesproken
over diverse taal- en spellingmethodes. De
werkgroep schooltijden heeft inmiddels een
advies uitgebracht. Dat moet nog worden
besproken door de MR-en. Dit wordt direct na de
zomervakantie opgepakt. Wanneer er een plan is
om de schooltijden te wijzigen, zal er een
ouderconsultatie plaatsvinden.
Tot slot hebben we gesproken over de
communicatie. Als MR-en doen wij ons best de
ouders en leerkrachten zo goed mogelijk te
informeren. Er werd opgemerkt dat ook de
kinderen goed geïnformeerd moeten worden.
Het is idee is om het aantal gezamenlijke
activiteiten te vergroten, maar er moet ook
ruimte zijn om afscheid te nemen van de “oude”
school. Hierbij dient ook rekening te worden
gehouden met groep 8.
Mochten jullie nog vragen of opmerkingen
hebben, laat het ons dan weten. Wij zijn
bereikbaar op het school(plein) en via MaxClass.

De gemeenten Houten, Stichting Leergeld,
het Jeugd Sport fonds en Cultuurfonds
hebben gezamenlijk de website voor
meedoen met sport, cultuur, activiteiten en
meer: uitinhouten.nl gelanceerd.

Voor iedereen die een financieel steuntje in
de rug kan gebruiken!

Jaarverslag OOH
Voor iedereen die het leuk vindt om het
jaarverslag te lezen van wat Openbaar
Onderwijs Houten in 2017 heeft gerealiseerd
is er het publieksverslag.
Dit jaar in een zeer aansprekende vorm
omdat 2017 voor ons in het teken van
digitalisering stond.
De jaarverslagen liggen op de bar. Neem er
gerust een mee.
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Het team van KLavertje Vier wenst iedereen een fantastische
zomer!
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