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Voorwoord
Opgetogen kinderen, trotse gezichten en ijverige handen die hun werk lieten zien aan hun ouders op
de informatieavond nieuwe stijl vorige week op Klavertje Vier. Een genot om te zien! Vandaag starten
we alweer de zesde onderwijsweek van het jaar. Hopelijk hebben alle nieuwe ouders en kinderen zich
welkom gevoeld bij de start van het nieuwe schooljaar. Mochten er nog vragen zijn, laat het weten.
Geen vraag is te veel!
Op 5 oktober is het de dag van de leerkracht. Een gentle reminder om de kanjers in het zonnetje te
zetten die iedere dag hun best doen om het onderwijs. Fijn dat jullie er zijn! Ik ben ongelofelijk trots
op wat we bereiken als school!

Verderop in de nieuwsbrief een kleine update over de fusie. Ook stelt de nieuwe Ouderraad zich voor.
Heel blij ben ik met deze betrokken ouders die de feesten op Klavertje Vier nog iets sprankelender
maken!

Belangrijke data
3 opening Kinderboekenweek
10 oktober open ochtend
20-28 oktober herfstvakantie
29 oktober studiedag- alle kinderen vrij

Open Ochtend
Voor de open ochtend moet je je
inschrijven. Houd daarvoor de
inschrijflijst naast de klasdeur in de
gaten. Inschrijven is mogelijk vanaf
woensdag 3 oktober. Er mogen maximaal
vier ouders per onderdeel inschrijven
(kan wisselen per groep). Bij een
volgende open ochtend hebben de
ouders voorrang die dan nog niet zijn
geweest.
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Nieuws
Schoolpunten sparen
De actie van de Jumbo is weer begonnen.
Gedurende een aantal weken is het mogelijk
om punten te sparen bij de Jumbo
(Spoorhaag)

We bedanken iedereen bij voorbaat voor de
gespaarde punten!
Vorig jaar hebben we een grot aantal ballen,
knutselspullen en buitenspeelmateriaal van
het bedrag kunnen aanschaffen.

Vormingsonderwijs
Ouders met kinderen op de openbare school
hebben een uniek recht op gratis
ondersteuning bij hun opvoeding.
Namelijk: godsdienstig vormingsonderwijs
(GVO) en humanistisch vormingsonderwijs
(HVO) in een richting die zij zelf kunnen
kiezen. Dit gebeurt momenteel al op de helft
van de openbare basisscholen door in totaal
700 protestantse, katholieke, hindoeïstische,
islamitische en humanistische vakdocenten.
Meer informatie is te vinden op de website
van het dienstencentrum GVO en HVO.
(https://gvoenhvo.nl). Naar aanleiding van
vragen die zijn gesteld hierover wil ik graag
inventariseren welke ouders hier behoefte
aan hebben.
We hebben al een aantal
aanmeldingsformulieren gekregen. Het is
nog een paar dagen mogelijk om je kind op
te geven voor GVO/HVO.
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Fusienieuws …
Voor de zomer …
deelde de bestuurder Annelies Smits het
nieuws over de huisvesting na de fusie.
Sindsdien is zij veel op het gemeentehuis
geweest om af te stemmen met de
gemeente.
Vooralsnog is de planning dat uiterlijk in
December 2018 het huisvestingsplan klaar
moet zijn. Dit is een integraal plan waar ook
de huisvestingsplannen van Montessori
Houten en Fectio (katholiek bestuur) onder
vallen.
Voor onze fusie (ingaand per 1-8-2019)
betekent het dat, als de MR’en akkoord
gaan, we met de start van de fusie tijdelijk
op twee locaties onderwijs zullen geven. Hoe
de tijdelijke huisvesting geregeld wordt, is
onderdeel van het goed te keuren document
(Fusie-effectrapportage) voor de MR.
De werkgroepen onderwijstijden en visie
hebben inmiddels aan de MR’en stukken
aangeleverd die ter bespreking liggen.
Van de werkgroep onderwijstijden ligt een
voorstel voor aanpassing van de
onderwijstijden met ingang van de fusie.
Hier zijn nog een aantal opmerkingen op
gedaan waar de werkgroep mee aan de slag
gaat.
Door de werkgroep visie is een
visiedocument opgesteld dat ter
goedkeuring bij de MR ligt.
De komende weken zullen de gezamenlijke
MR’en vergaderen met elkaar over de
laatste stand van zaken.
Mocht er nieuws zijn, dan laat ik het weten.
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Van de ouderraad Klavertje 4 …
In deze nieuwsbrief willen we graag van de
gelegenheid gebruik maken om de
Ouderraad aan u voor te stellen. Wij zijn een
enthousiaste groep ouders die samen met
de docenten zorgen voor de feesten en
partijen op school. School is namelijk niet
alleen hard werken en veel leren maar ook
samen bijzondere momenten beleven en
vieren. Wij organiseren samen met de
docenten Sinterklaas, Kerst, Verkleedfeest &
Klavertje 4 Got Talent, Koningsspelen,
Schoolreis en de Avond4daagse. Deze
activiteiten betalen we uit de ouderbijdrage.
Natuurlijk kunnen we deze projecten niet
alleen draaien en dus vragen wij u daarbij
om hulp. Hiervoor heeft u in het begin van
het schooljaar een digitaal inschrijfformulier
ontvangen van onze directrice Nicky.
Overigens biedt dat helpen ook de
gelegenheid om andere ouders beter te
leren kennen. Het is in ieder geval altijd
gezellig.
Met de fusie in het verschiet gaan we ook dit
jaar een aantal activiteiten samen met OBS
De Brug organiseren. Vorig jaar is de
samenwerking rondom de Avond4daagse en
de Koningsspelen al goed bevallen, dus deze
gaan we dit jaar ook samen doen. We zijn
nog in overleg of hier nog extra gezamenlijke
activiteiten bij komen.
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Omdat het fijn is een gezicht te hebben bij
de mensen die in de Ouderraad zitten
hebben we Niels Lammers gevraagd om ons
op een creatieve manier in beeld te brengen.
Wat ons betreft is dit zeker gelukt!
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