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Agenda

AGENDA WEEK 51
Groep 6,7,8 naar de tentoonstelling (zie info) Noordwolde

maandag

17 december

dinsdag

18 december

Kerstconcert Steggerda groep 1 t/m 8

woensdag

19 december

Kersknutselochtend

donderdag

20 december

vrijdag

21 december

Kerstviering (17.15-19.30 uur)

Zondag

23 december

maandag

7 januari

dinsdag

8 januari

woensdag

9 januari

donderdag

10 januari

vrijdag

11 januari

Kerstzwemmen
Kerstmarkt

Jaargang: 2018-2019

Nummer : 8 Datum: 13 december 2018

AGENDA WEEK 2

Klaeterinfo mee

Praatje vooraf …..
..op naar 2019!! De afgelopen maanden hebben we m.b.v. verschillende thema’s meer vorm en
inhoud gegeven aan ons nieuwe onderwijsconcept. Inmiddels hebben de leerlingen twee presentaties
gegeven. We zijn gestart met het thema ‘Muziek’ en daarna hebben we doelgericht gewerkt aan het
thema ‘Bouwen’. Momenteel zijn we aan het werk met het thema ‘Cultuur’, gericht op tradities in
Nederland en in andere landen en de daarbij behorende feesten. We besteden aandacht aan de vraag:
‘Hoe gaat het bij jouw thuis en hoe gaat het bij mij?’ Op 15 januari presenteren de leerlingen wat zij
het afgelopen thema hebben gedaan en geleerd. U bent van harte welkom op school. De presentatie
begint om 14.30 uur en is om 15.15 uur afgelopen.
De decembermaand is altijd een bijzondere maand op school.
Het Sinterklaasfeest en natuurlijk de periode rond Kerst. Op
woensdag 5 december heeft Sinterklaas met drie Pieten onze
school bezocht. Sinterklaas kwam aan met maar één Piet, de
andere Pieten waren zoek. Het bleek, dat de Pieten m.b.v. de
boomwhackers (thema ‘Muziek’) al aan het timmeren waren
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(thema ‘Bouwen’) op het plein. De Pieten waren in de
veronderstelling, dat deze boomwhackers gebruikt moesten
worden als hamers. Toen de Sint en de piet het schoolplein op
liepen, waren de Pieten net aan het pauzeren in de keet.
Binnen hebben de leerlingen van onze school aan de Pieten gedemonstreerd hoe de boomwhackers
gebruikt dienen te worden. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 3,4,5 een kennis quiz gedaan
over allerlei dingen die met bouwen te maken hebben. De Pieten hebben uiteindelijk het
bouwdiploma gehaald. Na de gezamenlijke opening had de Sint tijd voor de peuters en is hij samen
met de Pieten de klassen rond gegaan.
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In de bovenbouw hebben de kinderen surprises voor elkaar gemaakt. Wat een prachtige
kunstwerken zijn er gemaakt. Het was een fantastische ochtend.

Vanaf 7 december is de hele school vervolgens in de kerstsfeer gebracht. De school ziet er weer heel
gezellig uit. Volgende week woensdag is de kerstknutselochtend, ’s avonds is de Kerstviering in ’t
Hokkien en donderdagmiddag gaan we met z’n allen zwemmen in de Steense. Het belooft weer een
leuke week te worden. Tenslotte: Op zondag 23 december organiseert de oudervereniging een
kerstmarkt in de school met onder andere geknutselde spullen van de kinderen. Komt u ook??
Tot zover!
Ingrid van Veen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17
18
19
20
21

december
december
december
december
december

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
Vanaf 10:00
X
7 januari
8 januari
directieberaad
9 januari
X
X
10 januari
11 januari

morgen
X

middag
X

X
X

X
X

* In principe aanwezig volgens bovenstaand rooster (wijzigingen kunnen zich gaandeweg de week voordoen).

Kerstconcert
Dinsdag 18 december is het zover! Schoolorkest De Wijs van het LindeCollege geeft dan een
kerstconcert aan onze leerlingen! Met een repertoire van 'Jingle bells' tot 'We are the world' maken
we er een muzikaal kerstfeest van.
Datum: 18 december 2018
Tijd: 10.00 - 11.00 uur
Locatie: RK kerk in Steggerda (Pepergaweg 47)
Alle leerlingen van onze school worden tussen 9.15-9.30 uur opgehaald met de bus. Wij zijn
ongeveer tegen 11.30 uur terug op school.

Kerst
Woensdag 19 december is het kerstdiner in ‘t Hokkien. De Kerstviering begint om 17.15 uur en is
om ongeveer 19.30 uur afgelopen. Het buffet wordt samengesteld door onze ouders. U bent als
ouder van harte uitgenodigd om 19.00 uur bij ‘t Hokkien. Samen zingen we liedjes en doen we een
spel. Wij hebben er zin in!! Donderdagmiddag gaan we met de kinderen te zwemmen in de Steense.
Meer informatie over deze activiteit kunt u vinden op Klasbord.
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Verkeersveiligheid
Op vrijdag 23 november heeft onze school meegedaan
aan het project ‘Streetwise’ van de ANWB.
Instructeurs van de ANWB hebben ons geleerd hoe
we VEILIG door het verkeer kunnen bewegen.

De verkeersveiligheid blijft een constant aandacht punt
voor de school. Waar wij als school al een poosje mee
bezig zijn is hoe wij onze school zichtbaar kunnen
maken.
Na veel overleg met de gemeente wordt er dan nu actie ondernomen. In januari worden er
gekleurde palen aangebracht bij de ingang van de school. Op deze manier willen we weggebruikers
attenderen op de aanweizgheid van een school. Doel: snelheid verminderen!!

Succes!!
Iris en Jesse starten na de kerstvakantie op cbs de Adelaar. Wij wensen Iris en Jesse heel veel
succes op de nieuwe school.

Behoeftepeiling TSO Op vrijdag
De afgelopen weken is er een behoeftepeiling gedaan onder de ouders betreffende de TSO
(overblijven) op de vrijdag. Er zijn enkele ouders die aangeven incidenteel behoefte te hebben aan
een overblijfmoment op de vrijdag en er is 1x aangegeven dat er regelmatig behoefte is aan TSO op
vrijdag.
Vooralsnog organiseren we geen structureel overblijfmoment op de vrijdag. Mocht het toch een keer
nodig zijn, dan zullen wij er intern voor zorgen dat dit geregeld wordt. Leerlingen van onze school,
die niet in de Hoeve wonen, kunnen vrijdags wel overblijven. Het team vangt deze leerlingen dan op.
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Kerststallen tentoonstelling
Bericht van de GVO leerkracht op obs de Klaeter:
Ook dit jaar organiseert de Protestantse Kerk te Noordwolde weer een kerststallententoonstelling. De
leerlingen uit groep 6,7 en 8 hebben tijdens de GVO les een bijdrage gemaakt voor deze
tentoonstelling. De leerlingen gaan natuurlijk een kijkje nemen op deze tentoonstelling, maar voor u
is het ook leuk om daar eens even naar binnen te lopen. De kerk is open op: 15, 16, 22, 23, 24 en
26 december van 13.30 – 16.30 uur, er zijn geen kosten aan verbonden en er is koffie en thee. Elk
jaar worden er weer andere stallen geëxposeerd. De kerk organiseert dit jaar voor de negende keer
de tentoonstelling, u kunt dus wel nagaan hoeveel er op dit gebied wordt gemaakt. Er zijn er geen
twee gelijk. Er zijn ook nog wat activiteiten er om heen. Op 15 dec. om 14.00 uur is er een
minikerstworkshop, op 16 dec. om 14.00 uur een inloopconcert met vioolmuziek en op 19 dec. om
20.00 uur worden er kerstgedichten voorgedragen bij kaarslicht met vioolmuziek.
Het adres van de kerk: Oldeberkoperweg 1 te Noordwolde.

Alvast noteren
18 december

Kerstconcert groep 1 t/m 8

19 december

Kerstknutselochtend

19 december

Kerstviering

20 december

Kerstzwemmen

23 december

Kerstmarkt
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De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 10 januari
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