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AGENDA  
Vrijdag 18 februari   Carnaval      les tot 13.00 uur 
Zaterdag 19 februari t/m  Voorjaarsvakantie  
Zondag 27 februari 
Vrijdag 8 april   Palmpasen 
Donderdag 14 april   Paasviering   Les tot 13.00 uur 
Vrijdag 15 april t/m   Paasvakantie  
Maandag 18 april   
Zaterdag 23 april t/m   Meivakantie  
Zondag 8 mei  

Beste ouders, 

We zijn weer compleet. Alle medewerkers zijn op school 
na weken van quarantaine, griep en corona. Als laatste in 
de rij is Mascha, onze administratrice aangeschoven.  

Ook de kinderen zijn weer in grotere getale aanwezig, er 
zijn zelfs klassen zonder absentie! Het gaat de goede kant 
op. Afhankelijk van de persconferentie en de nieuwe 
maatregelen die volgen, sturen we aan het eind van de 
week een extra nieuwsbrief. 

De toetsperiode heeft door de afwezigheid van kinderen en leerkrachten een week langer 
geduurd dan gebruikelijk,  nu vinden de oudergesprekken plaats en de gesprekken met de 
leerkrachten, intern begeleiding en schoolleiding om de resultaten te bespreken en nieuwe 
plannen te maken voor het komend half jaar.  

En dan sluiten we de week af met een feestje,Carnaval, verkleed naar school. We hebben er 
zin in.  

Na de vakantie starten we met de communicatie via Klasbord ipv whatsapp.  

Alvast een fijne vakantie namens het hele team,  
Lia Visser 
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Klasbord 
 
We stappen  over op het gebruik van de app en het portaal van Klasbord Ouderapp.  
Hiermee houden we je op de hoogte van actualiteiten op school. Om de informatie in Klasbord 
Ouderapp te kunnen bekijken heb je een persoonlijk ouderaccount nodig en moet je ouderaccount 
worden gekoppeld aan jouw kind(eren). 
Voor elk kind een eigen account.  
  
Vandaag krijgen de leerlingen een brief mee in de tas met daarop de gegevens waarmee je een 
account kunt aanmaken.  
We vragen jullie dit uiterlijk vrijdag 18 februari te doen. Vanaf maandag 28 februari zullen de 
leerkrachten dan via de Klasbord app of via de mail met jullie communiceren. Communicatie met 
school via WhatsApp is niet meer toegestaan.  
  
Voor vragen over de Klasbord App, kun je terecht bij Jurre via jvdveen@vskleverpark.nl  
 
 
Gedragscode sociale media  
 
Vanaf de zomer heeft onze stichting een nieuwe gedragscode sociale media. Deze is voor Kleverpark 
voor de Kerst door de medezeggenschapsraad geaccordeerd en nu zouden we deze graag kenbaar 
maken. Inmiddels hangt hij aan de website bij de documenten. 
https://www.vskleverpark.nl/praktisch/documenten  
 
Het document is opgesteld om de school, medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers te 
informeren over de omgang van sociale media binnen en met school.  
 
Een spin-off hiervan is het werken met de Klasbord app. Per maart zullen de leerkrachten daarom uit 
de bestaande whatsapp groepen stappen. Alle communicatie tussen leerkrachten en ouders gaat dan 
via de Klasbord app. 
 
 
Pianist 
 
Het is gelukt om een pianist te vinden om de euritmielessen muzikaal te begeleiden,  
 
 
Zelftest 
 
Alle kinderen krijgen vandaag twee zelftest mee met de vraag of jullie willen testen aan het eind van 
de vakantie. 
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Nieuws uit de Medezeggenschapsraad  
 
De Medezeggenschapsraad kwam op 18 januari digitaal samen. Het eerste deel was een gezamenlijke 
vergadering met de MR van Vrijeschool Kleverpark / Lindenboom. Vragen of reacties? Of wil je een 
keer een vergadering bijwonen? Stuur een mail naar secretarisMR@vskennemerland.nl.   
  
 
Groot tekort ouderbijdrage   
 
Elk jaar vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. De MR krijgt jaarlijks inzage in de besteding 
hiervan. Nu blijkt dat er dit schooljaar 10 .000 euro minder is overgemaakt dan begroot. Om het 
vrijeschoolonderwijs mogelijk te maken is de bijdrage hard nodig. De bijdrage wordt vooral besteed 
aan extra personele inzet voor vakleerkrachten van de ambachtelijke en creatieve vakken. Er is   
afgesproken met de directie dat zij een brief stuurt aan de ouders die nog niet hebben betaald en dat 
wij als medezeggenschap een dringend beroep doen aan alle ouders via dit nieuwsbericht. Dus bij deze 
onze oproep; betaal de vrijwillige ouderbijdrage zover dat financieel mogelijk is. Alle beetjes helpen, 
ook een lagere bijdrage is zeer welkom. Alleen dan kunnen we onze kinderen het vrijeschoolonderwijs 
geven dat van nature zo rijk is.  
  
 
Digitaal prikbord  
 
Omdat de prikborden in de hal voor ouders in corona-tijd minder makkelijk toegankelijk zijn hebben 
we een digitaal prikbord gemaakt. Hierop kunnen mededelingen en flyers geplaatst worden die anders 
in de hal zouden hangen.   
   
Via deze link https://padlet.com/vrijescholenhaarlemnoord/dyo8knqhjgwi54sl kunt u het bord 
bekijken.   
   
Een item blijft twee weken hangen, dan maken we weer ruimte voor andere informatie.   
Wilt u uw mededeling of vraag op het prikbord? Stuurt u deze dan per mail naar info@vskleverpark.nl  
 
 
Vakanties schooljaar 2021 – 2022 
 
Voorjaarsvakantie :  zaterdag 19 februari  t/m zondag 27 februari 
Paasvakantie  :  vrijdag 15 april t/m maandag 18 april  
Meivakantie  :  zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 
Hemelvaartsvakantie :  donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 
Pinksteren  :  zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 
Zomervakantie  :  zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 
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