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Voorwoord
Wat een feestje is het om deze school te werken! Afgelopen week is het schoolfruit is weer begonnen en ik zie
enthousiaste ouders die liefdevol fruit snijden. Zoveel nieuwe leerlingen die we hebben mogen ontvangen die zijn
opgenomen in de groepen. Een inspirerende studiedag met de teams van De Brug en Klavertje Vier om steeds
concretere stappen te nemen in het gewenste fusietraject, veel gesprekken met het bestuur en de MR’en maar ook
met de teams om over de fusie te spreken. In deze nieuwsbrief ook informatie van de bestuurder over het traject!
Ook ben ik heel trots op mijn team dat de ziekte van Esther heeft opgevangen zonder dat de kinderen er al te veel
last van hebben. En nog steeds veel interesse, want mijn agenda loopt vol met aanvragen voor rondleidingen.
Onze kleuterklas groeit dit schooljaar zo hard
dat ik in overleg met de bestuurder heb
besloten na de kerstvakantie een
instroomgroep te starten. De nieuwe
instromende kleuters zullen daar starten
aangevuld met mogelijk een aantal andere
kleuters. Ouders van de betrokken kleuters
worden hierover geïnformeerd.
Sinterklaas is alweer bijna in het land en dan
begint de fijne decembermaand weer. Ik heb
weer zin in deze sfeervolle periode met
kinderen, team en ouders!
Voor nu wens ik iedereen een fijn weekend en
veel leesplezier met deze informatieve
nieuwsbrief.
Groeten,
Nicky Mertens
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23 november onderbouw (groep 1-4 )vrij
3 december MR
5 december Sinterklaas op school
6 december studiedag alle kinderen vrij
Donderdag 20 december; kinderen tot 12.00
uur naar school. Vnaf 17.00 uur kerstviering
op school.
Vrijdag 21 december vanaf 12.00 uur
kerstvakantie
6 januari 2019 weer naar school

Lieve Kinderen van Klavertje 4,
De Pieten en ik (Sinterklaas) vertellen jullie met
veel plezier;
Dat ik ook dit jaar bij jullie op school mijn
verjaardag vier.
Op klavertje 4 voel ik met altijd buitengewoon;
Maar nu vroeg ik me af, is jullie school dit jaar ook
weer zo schoon.
Alles netjes opgeruimd en in de prullenbak;
Of hebben jullie nog steeds die grijze vuilniszak.
Ik heb namelijk vernomen;
Dat er in jullie wijken weer een nieuwe kliko bij is
gekomen.
De groen, blauwe en grijze bakken kende ik al;
Maar nu hebben jullie er ook nog een voor al het
plastic afval.
Dat is toch die grijze met die oranje bovenkant;
Nu wordt het heel goed opletten dat er geen afval
meer in de verkeerde kliko beland.
Dit zal ik, in de komende weken, laten controleren
voor mijn pieten;
En dan kunnen jullie ook vast van een paar
pepernoten genieten.
Dus jongens en meisjes zorg dat jullie de juiste
inhoud van de kliko’s uit jullie hoofd leren;
zodat de pieten met een gerust hart jullie
prullenbakken kunnen omkeren.
Ondertussen hoop ik dat onze reis naar Nederland
voorspoedig zal gaan,
Zodat ik op 5 december zelf ook bij jullie op het
schoolplein zal staan.
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Nieuws
Vanuit de MR
De MR is dit jaar één keer bij elkaar geweest,
namelijk in september. We hebben veel
agendapunten doorgelopen bij de start van het
nieuwe jaar. We begonnen met het afscheid
nemen van Jonas Matser en het welkom heten
van Marleen de Valk. Jonas heeft de MR verlaten
omdat zijn partner lid is geworden van de Raad
van Toezicht. Marleen, moeder van Nikki uit
groep 3, gaat hem vervangen.
Naast een aantal technische zaken, heeft de MR
onder meer stil gestaan bij de besteding van de
werkdrukverlagende middelen, die vanuit het
Rijk beschikbaar zijn gesteld. Deze zullen worden
ingezet voor extra personeel (onder andere Kim
in de middagen). Verder hebben we het jaarplan
van de school besproken. Dit jaar zijn er vijf
speerpunten waar aan gewerkt wordt:
teamvorming & professionaliteit, het in beeld
hebben van alle kinderen, differentiatie en
adaptatie (snappet), invoering rots&water en een
impuls in het muziekonderwijs.
Ook de schoolgids stond op de agenda; er is voor
gekozen om de schoolgidsen van Piramide en
regulier (nu nog apart) samen te voegen tot één
schoolgids. Steeds meer zijn er dwarsverbanden
en zijn we één school.
3 december komen we weer bij elkaar. Dan
bespreken we onder andere de verantwoording
van de ouderbijdrage (regulier en Piramide) van
vorig schooljaar en de begroting voor lopend
schooljaar. Ook staan we dan stil bij het antipestbeleid van de school en de
personeelsontwikkelingen op de langere termijn
(o.a. ook in relatie tot de personeeltekorten in
het onderwijs).
De MR vindt het belangrijk dat de lopende zaken
op school goed geregeld zijn voor de kinderen en
de ouders en het team.

De fusie is natuurlijk ook een onderwerp dat
speelt. Elders in deze nieuwsbrief leest u hier
meer over. De MR’en van beide scholen
volgen gezamenlijk het traject rond de fusie
met interesse, bewaken of de gemaakte
afspraken aan het begin (waaronder het
betrekken van ouders) nagekomen worden
en stemmen uiteindelijk afzonderlijk in met
een fusie. Dit mogen ze overigens pas doen
nadat ze een ouderraadpleging hebben
gehouden. Om in te kunnen stemmen met
de fusie biedt het bevoegd gezag een Fusie
Effect Rapportage aan waarin de effecten
van de fusie op allerlei terreinen zijn
beschreven.
Denk aan personeel, visie/missie, financieen
en huisvesting. Afgelopen maanden hebben
we diverse gesprekken gevoerd met Nicky en
Annelies Smits (bestuurder OOH) over de
voortgang hiervan.
Met name de huisvesting blijft een taai
dossier. De gemeente heeft bijvoorbeeld
laten weten dat ze pas in juni 2019 kunnen
laten weten of er geld vrijkomt. Al met al
een spannend en vrij onzeker proces dat we
met interesse blijven volgen en waarbij we
aandringen op een goede informatie naar
ouders en leerkrachten.
Wordt vervolgd dus!
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Van alles…
Kerstkoor
Zijn er ouders die het leuk vinden om een
kerstkoor (van ouders voor kinderen) te
organiseren voor tijdens de kerstdagen?
Zo ja, geef je dan op bij Nicky
(directive.klavertjevier@oo-h.nl)

Stichting Leergeld deelt
uit!
Stichting leergeld helpt kinderen en
gezinnen die een steuntje in de rug nodig
hebben.
Voor alle kinderen met een U-pas is er via
stichting leergeld een BOL.com waardebon
aan te vragen voor de decembermaand.

In de muzieklessen in de klassen zingen de
kinderen ook. En we dachten dat het leuk
zou zijn om hier meer mee te doen in de
school. Ik doe dezelfde oproep op de Brug.
Wellicht dat er al een gezamenlijk koor
opgericht kan worden.

Voor meer informatie of de aanvraag, kijk op
http://www.leergeld.nl/houten/ of vraag
gerust bij Nicky.

Noodnummers

Moestuin

We hebben al veel reacties gehad op het
verzoek om noodgegevens in te vullen in ons
online document (klik op de link om het
document in te vullen).
Als u dit nog niet heft gedaan het
vriendelijke verzoek dit alsnog te doen
alstublieft.

Zoals je wellicht weet hebben we een
buurtmoestuin naast de school. Deze
vrijwilligers kunnen versterking gebruiken.
Mocht u het leuk vinden om hieraan bij te
dragen, laat het weten aan Nicky. Zij geeft de
namen weer door aan de vereniging. Mocht
u eens langs willen lopen om zelf vragen te
stellen… in principe iedere zaterdag vanaf
10.00 uur zijn de vrijilligers aanwezig. Nu om
de moestuin winterklaar te maken

In geval van nood ishet belangrijk om
contactgegevens te hebben.

3

Fusienieuws van het
bestuur

In de nieuwsbrief van oktober jl. heeft u
kunnen lezen dat de voorbereidingen vanuit
de school met betrekking tot de fusie achter
de schermen doorgaan. Diverse
werkgroepen hebben hun documenten
opgesteld en de stukken zijn inmiddels aan
de MR’en aangeleverd.

Deze onderzoeken worden gebundeld en
zullen terugkomen in de perspectiefnota
2020. Dit zal medio mei/ juni 2019 zijn. Pas
dan, is de verwachting, zal er krediet
vrijgemaakt worden voor huisvesting.

Begin december zal ik aan de MR’en een
Fusie Effect Rapportage aanleveren (FER)
waarin het huisvestingsvraagstuk een
belangrijke plaats in neemt.

Concreet betekent dit dat, mochten de
MR’en instemmen met de fusie per 1
augustus 2019, de huisvesting nog niet
geregeld is per deze datum. Het onderwijs
van de fusieschool zal in eerste instantie op
de huidige twee locaties zijn en daarna (de
tijdelijke huisvesting) op twee locaties die
dicht bij elkaar liggen.

Helaas is het huisvestingsvraagstuk, een
proces wat stroperig verloopt ten opzichte
van de andere fusieprocessen.

Zodra hier meer duidelijkheid over is
(permanente dan wel tijdelijke huisvesting)
zal ik u informeren.

Grondslag hiervoor is dat de regie niet enkel
bij ons ligt, die ligt vooral bij de gemeente.
Uit nader onderzoek door OOH bij het
bureau Hevo, is gebleken, dat er voor
passende huisvesting gedacht moest worden
aan twee reële opties: ofwel volledige
toekomstbestendige renovatie ofwel
nieuwbouw. Beide opties zijn voor OOH
bespreekbaar, al heeft nieuwbouw de sterke
eerste voorkeur.
De gemeente Houten heeft op dit moment
echter geen concreet huisvestingsplan voor
alle scholen en wil één integraal plan van alle
schoolbesturen aanleveren in één
gemeenteraadsvergadering (tenminste voor
die besturen waar huisvestingsvragen
spelen).
Gelukkig maakt passende huisvesting voor
De Brug/Klavertje Vier al deel uit van het
coalitieprogramma van de gemeente
Houten, maar het is nog niet ingepland. Op
dit moment zijn er vooronderzoeken gestart
zowel door OOH als de gemeente. U moet
dan o.a. denken aan de
financieringsvraagstukken, inventarisatie van
de ruimtebehoefte en inventarisatie van
mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting,
een omgevingsverkenning.

Daarnaast komt in december a.s. de fusie in
de gemeenteraad. Bij opheffing van een
openbare school mag de gemeente namelijk
besluiten om deze over te nemen en zelf in
stand te houden. Het is niet aannemelijk dat
ze dit doen omdat er in noordoost openbaar
onderwijs beschikbaar blijft. Het is echter
wel de formele procedure die de gemeente
moet volgen. (besluitvorming in december
2018)
Tot slot vind ik het belangrijk u te melden
dat naast de directeur, ook de teams en
medezeggenschapsraden actief op de
hoogte gehouden worden van de voortgang
van het proces. Binnen de afspraken die we
aan het begin van het traject met elkaar
gemaakt hebben, worden in de verschillende
werkgroepen en op diverse wijzen ouders en
leerkrachten uitgenodigd mee te denken
over de te zetten stappen. De MR heeft in dit
alles een toetsende rol en zal uiteindelijk na
een ouderraadpleging besluiten of zij kunnen
instemmen met een fusie tussen beide
scholen.
Hartelijke groet,
Annelies Smits MPM
Directeur/ bestuurder OOH
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Nu ook peutergroep voor peuters met ontwikkelingsvoorsprong in Klavertje Vier

…Zeg het voort…
Het is zo ver: Per 1 januari 2019 openen we, naast de reeds bestaande Peuterplus groep, een
nieuwe Peuterplusgroep in basisschool Klavertje Vier.

Katja de Ploeg, uiteraard bij jullie allen bekend, gaat ook op deze groep werken. Wanneer we
starten met 8 peuters is het wettelijk toegestaan dat Katja met een vrijwilliger werkt.
Loopt het storm en komen er meer peuters dan 8, dan gaan we op zoek naar een
geschikte 2de pedagogisch medewerker.

De Peuterplusgroep gaat open op donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur en maakt gebruik van
het huidige peuterlokaal in basisschool Klavertje Vier. Extra nieuw ontwikkelingsmateriaal wordt
aangeschaft.
Heeft u interesse in een extra dagdeel op Peuterplus Klavertje Vier dan kunt u dit doorgeven via de
mail aan Sabine Welle: s.welle@kmnkindeco.nl
Met de nieuwe financieringsregels door de overheid gesteld, is het mogelijk om meerdere dagdelen
af te nemen. Dus u kunt gebruik maken van beide locaties. Daarnaast is het fijn, dat u dit bericht
doorvertelt aan andere ouders die voor hun peuter een Peuterplusgroep zoeken. De komende tijd
gaan we ook in de plaatselijke krantjes aandacht besteden aan o.a. deze groep.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe groep; aarzel niet en neem contact op met Margreth
Ooijen; Clustermanager in Houten tel: 06 – 13 17 23 16 of via de mail m.ooijen@kmnkindenco.nl
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Op de website www.sportencultuurhouten.nl staat het cursusaanbod
van blok 1. Inschrijven voor de cursussen kan vanaf maandag 19
november 16.00 uur via de website.

Meer informatie www.sportencultuurhouten.nl en de sociale media
kanalen: twitter.com/jeugdpashouten en
facebook.com/jeugdpashouten

Met de Jeugdpas Sport & Cultuur kan de Houtense jeugd kiezen uit heel veel verschillende korte cursussen
van sport- en cultuuraanbieders uit de gemeente Houten. En maken kennis met diverse sporten en/of
lessen op het gebied van muziek, beeldende kunst, dans, theater zonder direct lid te worden. Deelname aan
een cursus kost € 8,-!

Ontdek het aanbod van blok 1 en doe mee!
Van maandag 7 januari t/m vrijdag 22 februari vinden de (kennismakings)cursussen van blok 1 plaats. Op de
website www.sportencultuurhouten.nl staat het cursusaanbod van blok 1. Inschrijven voor de cursussen
kan vanaf maandag 19 november 16.00 uur via de website.
Creatief, muzikaal of kunstzinnig?
Bekijk het cultuuraanbod. Ga aan de slag met een teken- en schildercursus van JoCa of van Atelier Kunst
Aan de Slinger. Start met het maken elektronische dancemuziek met de DJ school Houten. Leer dwarsfluit
of blokfluit spelen met Blokfluit en samenspel en Het Fluitenatelier. Met het jeugdtheaterkoor Houten
kunnen kinderen zingen en acts instuderen. Zendidact Kids biedt lessen aan waarmee kinderen met theater
en muziek leren omgaan met grote thema’s. Bouwclub Houten biedt stoere workshops aan voor kinderen
die graag iets willen maken van hout of ander materiaal. Zin om te dansen? Bekijk het aanbod van
Stardance en Dansschool Olga van Koningsbrugge. Het cultuuraanbod is bestemd voor
basisschoolleerlingen. Het complete cultuuraanbod staat online!
Sportief en zin om een nieuwe sport te proberen?
Bekijk het sportaanbod. In blok 1 starten diverse cursussen: taekwondo van Taekwon-Do Academie Utrecht,
Handbal voor 4 tot 8 jarigen bij Handbal Houten, capoeira, een Braziliaanse vecht-dans van Casca Dura
Capoeira Company, Kinderyoga van Festina Lente Yogo, de snelle sport badminton bij BV Houten, Kung Fu
bij More Chi Martial Arts en meidenvoetbal bij FC Delta Sports ‘95! Het sportaanbod richt zich op de
sportstimulering van dreumesen (0-2 jarigen), peuters (2-4 jarigen) en kinderen uit groep 1 t/m 8. Ontdek
het sportaanbod online!
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