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Voorwoord- overblijf
Het traditionele lesrooster en daarbij horende overblijf. Het is op onze school een noodzakelijk kwaad voor de
een en voor de ander een reden om onze school te kiezen. De discussie rondom een continurooster zal zeker
ook komend schooljaar opnieuw gevoerd worden… De pauzetijden voor kinderen en leerkrachten zijn een
belangrijk goed. Hoeveel pauze is nodig voor een goede schooldag? Dat verschilt per kind en per volwassene…
de landelijke inzichten daarover veranderen en de meningen daarmee ook. Door een werkgroep van ouders en
teamleden is daar het afgelopen jaar veel onderzoek naar gedaan en komend schooljaar zal een nieuw voorstel
in stemming worden gebracht in de MR.
Op onze school is de overblijf al sinds jaren geregeld door een groep enthousiaste en betrokken ouders.
Begonnen vanuit belang voor de eigen kinderen zijn de Riena en Kazal al jaren verantwoordelijk voor de
organisatie. Zij hebben aangegeven niet door te gaan met de overblijf. Dat betreur ik. Zij hebben zich jarenlang
enorm ingezet om de overblijf goed én betaalbaar te houden. Het is een klus gewest om dat te regelen in een
alsmaar groter wordende school en met teruglopend aantal hulpouders die bereid waren te ondersteunen.
Ik neem hiervoor mijn pet diep voor af!
Mijn enorme dank naar alle overblijfouders en in het bijzonder Riena en Kazal! Bedankt voor jullie inzet.
Hoe de overblijf volgend jaar geregeld wordt zal ik in de volgende nieuwsbrief delen.

Nicky Mertens

Belangrijke data

Vakantie 2019-2020

We maken onze kalender met grote aandacht. Toch verschuift
er wel eens wat in een jaar. Houd daarom Maxclass en deze
nieuwsbrief goed in de gaten voor wijzigingen.

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020

30-31 mei: Hemelvaart

Voorjaarsvak. 24-02-2020 t/m 28-02-2020

4-5-6 juni: kamp groep 8
10 juni: Pinkstermaandag
28 juni onderbouw (groep 1-4) vrij

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019

Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
Pinkstervak. 01-06-2020 t/m05-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

28 juni Nieuwsbrief met formatie 2019-2020
9 juli 13.00-15.00 Wenmiddag De Velduil
11 juli verhuisdag –kinderen vrij
16 juli musical groep 8
19 juli laatste schooldag - kinderen vanaf 12.00 uur vrij
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Nieuws
Herinnering ouderbijdrage

We hebben van heel veel ouders de bijdrage
ontvangen, maar we missen ook nog veel
ouderbijdrages. Alle ouders die nog niet
hebben betaald hebben een herinnering
ontvangen of zullen die ontvangen komende
week. Mag ik iedereen vragen aan de
(vrijwillige) bijdrage te denken. Dan kunnen
we alle mooie extra activiteiten blijven doen.

Velduilendagen 2019

Broertjes en zusjes
inschrijven
We zijn druk bezig het nieuwe schooljaar.
Inmiddels weten we dat er drie
kleutergroepen starten.
Mag ik iedereen nogmaals vragen van wie de
kinderen komend schooljaar 4 worden en
nog niet ingeschreven staan, dat alsnog te
doen. Inschrijfformulieren zijn bij bij de
directie (directie.klavertjevier@oo-h.nl) te
krijgen.

We gaan ook komend schooljaar met elkaar op
kamp.
We hebben ervoor gekozen om komend jaar met
groep 4-8 op kamp te gaan. Dit vindt plaats van
7-9 oktober. We gaan naar Austerlitz, naar mooi
accommodaties van de Paasheuvelgroep.
(Woudenbergse weg voor het geval je al vast een
kijkje wil nemen)
Groep 4-6 gaat 1 nacht mee en wordt
dinsdagmiddag weer op school gebracht.
Groep 7-8 blijft 2 nachten en is
woensdagochtend weer op school.
Groep 1-3 zal op schoolreis gaan. Daar volgt nog
informatie over.
Op woensdag 18 september om 12.30 uur is er
een uitgebreide informatiebijeenkomst. Ouders
van beide scholen zijn welkom om bijgepraat te
worden over de plannen en het programma. Dit
moment is ook bedoeld om als ouders onderling
met elkaar in gesprek te gaan. Voor de ouders
van de Brug was het de eerste keer ook
spannend. En zo zal het voor sommige ouders
van Klavertje Vier ook voelen.
Samen maken we er een mooi kamp van!

Afscheid Juf Annemieke en
gymlessen tot eind van het
schooljaar
We hebben feestelijk afscheid genomen van
Juf Annemieke op woensdag 22 mei met een
mooie voorstelling. Vandaag was haar
laatste werkdag. We zullen haar
enthousiasme en betrokkenheid missen!
De gymlessen zullen tot eind van het
schooljaar intern worden opgevangen door
ons eigen team en door Meester Eddie die
vakleerkracht is.
Volgend jaar zullen we ook weer blijven
investeren in een vakleerkracht. Wie dat
wordt, is op dit moment nog niet bekend.
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Van alles…
Nieuws van de OR

Van de MR

Avond4daagse

De wandelvierdaagse zit er weer op en de laatste
periode richting de zomervakantie is ingegaan. Dat
betekent dat het samengaan van de twee scholen ook
ras dichterbij komt. Inmiddels is de nieuwe naam van
de school bekend en op allerlei gebied wordt er hard
gewerkt om er begin september dan ook helemaal
klaar voor te zijn als het nieuwe schooljaar begint.

Wat hebben we een fantastische avond 4 daagse
achter de rug. De sfeer was goed. Hartelijk dank
voor alle gezelligheid. En extra dank voor alle
hulpouders die mede gezorgd hebben voor de
gezonde versnaperingen.
Dit was de laatste keer als de brug / klavertje 4.
Volgend jaar lopen we onder de nieuwe vlag van
de Velduil.
Oudervereniging De Velduil
Per augustus zullen we (de huidige ouderraad
van Klavertje Vier en de activiteitenraad van de
Brug) opgaan in één gezamenlijk oudervereniging
voor de OBS De Velduil. Op dit moment zijn wij
bezig om deze vereniging formeel op te richten,
en statuten bij de notaris vast te leggen.
Door het oprichten van een echte
oudervereniging hopen wij dat we veel ouders
actief kunnen betrekken bij het organiseren van
de leuke activiteiten voor de kinderen door het
jaar heen (onder andere het kerstfeest, het
sinterklaasfeest, het verkleedfeest en de
avondvierdaagse).
Samenwerking
Ondertussen zijn de ouderraad en
activiteitenraad al goed op elkaar ingespeeld.
Net als vorig jaar hebben we de Koningsspelen
en de Avond 4 daagse samen georganiseerd.
Naast dat deze activiteiten goed zijn verlopen
was het vooral ook erg gezellig. Wij hebben in
ieder geval zin in volgend jaar!
Heb je zin om volgend jaar ook actief te zijn in de
nieuwe oudervereniging? Laat het ons of Nicky
weten!

Beste ouders,

Een nieuwe school betekent ook een nieuwe MR. Er
hebben zich 5 ouders kandidaat gesteld. Dat is het
maximale aantal ouders voor de nieuwe MR. Zij
worden allemaal uitgenodigd voor de laatste
vergadering van het lopende schooljaar. Die
vergadering zal in het teken staan van onder meer het
jaarplan van volgend schooljaar, de stand van zaken
huisvesting en de overdracht naar de nieuwe MR,
waaronder de samenstelling en het reglement. Het zal
aan de nieuwe MR zijn om te beslissen hoe zij vorm en
inhoud geeft aan de medezeggenschap.
Ondertussen houden wij de vinger aan de pols. We
hebben ons bijvoorbeeld onlangs door het bestuur van
OOH laten informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de huisvesting. Tot nu toe loopt het
proces volgens plan maar er is nog een hele weg te
gaan voordat de kinderen in een nieuw gebouw zitten.
Tot slot hebben we besproken hoe de overblijf volgend
jaar geregeld gaat worden. De Brug en OBS Klavertje
Vier hebben beide een eigen overblijf’organisatie’.
Beide partijen konden een aanbod doen. Uiteindelijk is
alleen van De Brug een aanbod ontvangen. De MR’en
hebben ingestemd met dit aanbod. De kosten voor de
ouders van De Brug zullen zakken. De kosten voor de
ouders van Klavertje Vier gaan iets stijgen. Later dit
schooljaar krijgt u hierover van de direct meer
informatie.
In een volgende nieuwsbrief nemen wij afscheid van u
en zullen de nieuwe MR-leden zich aan u voorstellen.
Nick Daniels- MR voorzitter De Brug
Mirjam Mascini MR voorzitter Klavertje Vier
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Graag jullie aandacht voor leuke initiatieven in/uit Houten

Op 27, 28 en 29 augustus kan iedereen weer Fladderen! Fladderen is een kindervakantiefestijn voor
kinderen tussen de 4 en 14 jaar, waarbij op elf verschillende locaties te gekke activiteiten worden
georganiseerd. Bij locaties voor groep 1 t/m 6 zijn alle ouders welkom om als groepsbegeleider mee te
genieten. Groepsbegeleiders kunnen zichzelf en hun kinderen digitaal inschrijven tussen 5 - 11 juni. De
digitale kind-inschrijving is van 17 - 23 juni.
Wil je meer informatie? Kijk dan eens op onze site www.fladderen.nl of op ons YouTube kanaal
www.youtube.com/fladderenhouten.
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