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13 sept 14,30 uur Teamvergadering 
20 sept 19.30 uur OR/MR 
24 sept Studiedag: lln vrij van school 
25 en 26 sept Informatieavonden 
2 okt 14.30 uur Teamvergadering 
 
 

DE EARSTE NIJSBRIEF 
Hjjirbij sjogge jo nei de earste nijsbrief fan dit skoalljier. Wy hoopje sa 
ien kear yn de trije wiken jimme bij te praten oer wat der yn skoalle 
bart. Op de webside fan Klaver Fjouwer sille wy ek geregeld nijs 
bringe. Fansels hoopje wy dat it s.n. ‘ouderportaal’ net te lang op him 
wachtsje lit. Dan kinne wy jimme noch better en flugger ynformaasje 
takomme litte. En dan is der ek noch de mail dy’t jimme sa no en dan 
tastjoerd krije.  
 

NIEUWE GEZICHTEN 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar ook twee nieuwe gezichten. 
In groep 5,6 is juf Esther het nieuwe gezicht en meester Reitze is onze 
nieuwe directeur.  
Natuurlijk stellen we ons even aan u voor. 
 
Ik wil mij even kort aan u voorstellen. Ik ben Esther Bergsma, 23 jaar 
jong en woonachtig in Balk. Dit schooljaar zult u mij op Klaver Fjouwer 
tegenkomen als leerkracht in gr 5,6, samen met juf Barbara.  Vorig 
schooljaar heb ik de pabo afgerond en toen kwam deze functie in 
Oudega op mijn pad. Ik heb ontzettend veel zin om te werken op 
Klaver Fjouwer!   
 

Mijn naam is Reitze Sybesma, maar op school noemen de leerlingen 
mij meester Reitze. Ik woon in IJlst, samen met mijn vrouw. We 
hebben drie volwassen kinderen en inmiddels vijf kleinkinderen. Tot 
de zomervakantie was ik directeur van De Gearrin in Folsgare. Helaas 
kon de school niet blijven voortbestaan. Gelukkig dienen zich ook 
weer nieuwe kansen aan:  
Ik hoop dat ik de komende tijd met veel plezier directeur mag zijn op 
Klaver Fjouwer. De eerst indrukken zijn heel prettig: Fijne leerlingen, 
goede collega’s die me de weg wijzen en ouders die me een warm 
welkom geven. Kortom: het geeft meteen al veel energie!  
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Ik hoop op 
een prettige samenwerking met iedereen die zich met Klaver Fjouwer 
verbonden voelt.  
 

GEBOREN 
Op 30 juli is Eline geboren. Dochter van Cor Jaap en Barbara en zusje 
van Manon Wielinga. We feliciteren juf Barbara, Cor Jaap en Manon 
van harte met dit kleine grote wonder! We wensen jullie veel geluk! 
Wilt u een kaartje sturen? Jachthavenstraat 41; 8605 BV Sneek.       
 

TEAMWORK 
Afgelopen maandag was het zover: De start van een nieuw schooljaar. 
Altijd spannend voor iedereen. Mooi ook om elkaar weer gezond te 
ontmoeten.  We zijn het jaar samen begonnen: Alle leerlingen, juffen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1 sept Anna, gr 8, 11 jier 
5 sept Evert, gr 4, 7 jier 
5 sept Michiel gr 4, 7 jier 
8 sept Harmen, gr 6, 9 jier 
8 sept Juf Annalies 
15 sept Nelly, gr 4 7 jier 
16 sept Jurrian, gr 5, 9 jier 
20 sept Jelle, gr3, 6 jier 
21 sept Sivert, gr 2, 5 jier 
22 sept Jette, gr 4, 7 jier 
22 sept Hannah, gr 5, 8 jier 
28 sept Walter, gr 3, 6 jier 
Lisanne, gr 4, 7 jier 
 
Van harte gefeliciteerd!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

en meesters in de gemeenschapsruimte. Na het uitwisselen van wat 
vakantie ervaringen en –bestemmingen hebben we het motto voor dit 
jaar besproken: Teamwork. In een team gaat het om meer dan jezelf. 
Je werkt als team aan een gezamenlijk doel en doordat je het samen 
doet wordt het vaak prettiger en beter en mooier. Maar in een team 
spelen is ook lastig: je moet het leren! 
We hebben een filmpje 
bekeken van twee 
mensen die samen op 
één gitaar spelen: Het 
plezier spatte er af! Ook 
juf Tineke heeft met één 
van de leerlingen samen 
gitaar gespeeld. Wat 
leuk! Vervolgens hebben 
we een lied gezongen en 
hebben we het 
schooljaar met een 
gebed geopend. We 
gaan met zijn allen ons 
best doen om er een 
geweldig schooljaar van 
te maken! 
 

GOUDEN WEKEN 
In de eerste weken van het schooljaar willen we elkaar goed leren 
kennen. Dat doen we door elke dag even aandacht aan ‘teamwork’ te 
besteden. In alle groepen worden activiteiten gedaan die dit 
bevorderen met verrassende resultaten. Ook u als ouders hebben we 
gevraagd om in een brief aan juf of meester wat te vertellen over uw 
kind(eren). De eerste brieven druppelen binnen… We zijn natuurlijk 
ook reuze nieuwsgierig naar de rest. Indien gewenst komt de 
leerkracht op de brief terug.  
 

SCHOOLGIDS 
Door de wisseling van directie is het maken van de schoolgids voor 
dit schooljaar even blijven liggen. De gids is inmiddels al wel voor een 
groot deel gemaakt, maar moet nog besproken worden in team en 
MR. Zodra de gids gepubliceerd kan worden krijgt u bericht. De 
volledige gids komt op onze website te staan. Bij deze nieuwsbrief zit 
alvast een uittreksel met daarin een aantal belangrijke en ook 
praktische zaken. Wellicht kan de jaarplanning een plekje op uw 
prikbord krijgen….  
 

JARIG 
Op 8 september is juf Annalies jarig. Ze viert haar verjaardag in gr 1,2 
op woensdag 12 september. We wensen haar een fijne verjaardag toe!  
 

STUDIEDAG NEXT LEVEL 
Zoals bekend doet Klaver Fjouwer mee in een onderwijsproject “Next 
Level”. Even opfrissen, wat houdt dat ook al weer in? 
 
HET NEXT LEVEL MANIFEST 
“De Next Level School is een plek waar kinderen worden begeleid 
om in de maatschappij van straks succesvol en gelukkig te 
kunnen zijn.” 
 
DE NEXT LEVEL SCHOOL STAAT VOOR 
1. ieder kind is uniek en is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces 
waarbij leerkrachten hen begeleiden in hun ontwikkeling 
2. ieder kind kan zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden, 
op basis van zijn of haar talent 



3. wij stimuleren de Intrinsieke motivatie en houden rekening met de 
zone van de naaste ontwikkeling zodat het kind zijn of haar next level 
bereikt 
4. kinderen, leerkrachten en ouders dragen samen 
verantwoordelijkheid en zijn zich bewust van hun eigen handelen, en 
het effect daarvan, ook op langere termijn 
5. het curriculum bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed 
burgerschap 
6. gepersonaliseerd leren is uitgangspunt van het leerproces 
waarbinnen ruimte is voor experimenteren, ontdekken, inspireren en 
ondernemen 
7. een inspirerende, uitdagende en duurzame leer- en werkomgeving 
voor kind en leerkracht 
8. wij stimuleren een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling in een 
veilige omgeving 
9. wij delen gouden momenten, jaarfeesten en teleurstellingen met 
elkaar 
10. een plek dichtbij, waar de gemeenschap trots op is en onderdeel 
van uitmaakt 
 

In dit kader is er op 24 september een studiedag voor alle 
deelnemende schoolteams. Tijdens deze dag gaan we met en over 
bovenstaande items aan de slag. In school gaan we daar dit jaar zeker 
meer van horen en zien! 
De leerlingen zijn op die dag vrij van school.  
 

INFORMATIEAVONDEN 
Op 25 en 26 september organiseren we informatieavonden in alle 
groepen. Natuurlijk hopen we u daar te mogen begroeten. Een 
uitnodiging volgt!  
 

HOOFDLUIS 
Altijd een lastig item. De luizenmoeders zijn deze week weer in actie. 
Op dit moment zijn nog niet alle groepen gecontroleerd, maar er is al 
wel hoofdluis ontdekt. U hebt hierover inmiddels een brief ontvangen 
via de mail  
 

ROOSTER TREFWOORD 
Week 35 en 36): Ontwerpen 
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over 
de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te 
vernieuwen. 
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1). 
 
Week 37 t/m 39 Presteren 
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de 
vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen. 
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 
t/m 6; 1 Koningen 10). 
 
Week 40 en 41 Pakken 
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op 
hebt.  
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21). 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
Onze volgende nieuwsbrief staat gepland in week 39 
 

 


