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Agenda
AGENDA WEEK 9

Zaterdag
maandag

23 februari
25 februari

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

26 februari
27 februari
28 februari
1 maart

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart

ROMMELMARKT
Brandpreventie les in groep 6.,7,8
Doedag Terra College groep 8

Klaeterinfo mee
Schoolschaatsen groep 6,7,8
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AGENDA WEEK 10

Presentatie thema 4 ‘Techniek’

Aanwezigheid directie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
1 maart

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
Vanaf 11.00 uur
X
4 maart
5 maart
X
X
6 maart
X
7 maart
8 maart

morgen
Vanaf 11.00 uur

middag
X

X

X
X

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

Remco Heite schoolschaaktoernooi
Jacco, Age, Bram en Marijn hebben meegedaan aan
het schaaktoernooi.
Ze hebben het goed gedaan. Louwina en Baudy,

Klaeterinfo

BEDANKT voor de begeleiding.

Contactgesprekken
Op dinsdag 12 februari en donderdag 14 februari waren de rapportgesprekken gepland. Voor de
leerlingen van groep 8 wordt er een adviesgesprek richting het Voortgezet Onderwijs gehouden.
Altijd weer spannend waar de leerlingen volgend schooljaar naar toe zullen gaan. Alle leerlingen
krijgen vrijdag 15 februari het rapport mee naar huis.
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Rommelmarkt
De jaarlijkse rommelmarkt is dit jaar zoals u weet op zaterdag
23 februari bij de fam. Olijslager, Jokweg 77. De opbrengst gaat
naar obs de Klaeter en KC de Hoeve. De opbrengst van de
rommelmarkt is elk jaar aanzienlijk en een enorme opsteker voor
de school. Van dit geld kan de school spullen kopen in het belang
van alle kinderen. We hopen ook dit jaar weer op uw hulp te
kunnen rekenen. We hebben de hele zaterdag veel hulp nodig.
Het belooft weer een groot spektakel te worden!!

Thema ‘Techniek’
Zoals u heeft vernomen, hebben we de presentatie van het
thema ‘Techniek’ verplaatst naar dinsdag 5 maart. Wij zijn
van mening, dat er meer tijd nodig is om het maximale uit
dit boeiende thema te halen. Dit betekent ook, dat ons
volgende thema later start. De startactiviteit van het
volgende thema is op 11 maart. In het kader van techniek
zijn de leerlingen van onze school op maandag 4 februari
naar de ‘Ontdekhoek’ in Windesheim geweest. Het was een
prachtige en erg leerzame dag. Wij willen nogmaals de
ouders bedanken die ons hebben vervoerd naar Zwolle.
Zonder jullie zijn dergelijke uitstapjes niet mogelijk.
BEDANKT!!

Staking 15 maart
Zoals u via de media wellicht heeft vernomen zullen leerkrachten uit het basisonderwijs op vrijdag
15 maart gaan staken. Ook onze school doet mee aan deze stakingsactie. Het team van obs de
Klaeter vindt het van belang om mee te staken. Met name het tekort aan invalkrachten is een groot
probleem binnen het basisonderwijs. Op onze school hebben we nog geen groepen naar huis hoeven
sturen en hebben we weinig te maken gehad met ziekte. Op lange termijn zal het tekort aan
leerkrachten ten koste gaan van de kwaliteit van ons onderwijs op school.
Dit is de reden dat ook onze school ervoor kiest om mee te doen aan de stakingen. De school is op
15 maart gesloten. Mocht de opvang van uw zoon/dochter problemen opleveren dan kunt u dat
melden bij de directie. Wij hopen dat u onze actie steunt.

Voorleeswedstrijd
Op woensdag 13 februari heeft Age meegedaan namens obs de
Klaeter aan de voorleeswedstrijd. Hij heeft het hartstikke goed
gedaan. Age is door naar de volgende ronde.
GEFELICITEERD Age!!
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MR nieuws
Zoals jullie weten nemen Baudy en Leo afscheid van de MR. Na de voorjaarsvakantie nemen Emiel
en Rudolf plaats in de oudergeleding van de MR. Wij willen Baudy en Leo hartelijk bedanken voor
hun inzet de afgelopen jaren. 17 maart 2019 vergaderen we voor het eerst in de nieuwe
samenstelling.

‘Help pake&beppe de vakantie door’
In de voorjaarsvakantie organiseert museumfederatie Friesland
samen met Friese musea en archieven “Help pake en beppe de
vakantie door”. Er worden verschillende leuke activiteiten
georganiseerd voor jong en oud. Ook Oudheidkamer Weststellingwerf
& museum “’t Kiekhuus” in Wolvega doen mee. Kinderen tot en met
12 jaar hebben in veel Friese musea gratis toegang op vertoon van
een pake, beppe of andere volwassene. Voor meer informatie en
deelnemende musea klikt u op onderstaande link:
http://www.museum.frl/activiteiten/pakebeppe/

Pleinklusdag
Tijdens NLdoet op 16 maart gaan we ’s morgens klussen op het plein. De
tegels op het plein worden bijgewerkt en wellicht zijn er nog overige klussen te
bedenken.
Natuurlijk zijn wij op zoek naar een ouder/ouders die ons op deze dag kunnen
helpen. Meer informatie volgt.

Nieuws uit de bibliotheek
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Alvast noteren
15 februari

Rapporten mee!!

16 februari

Start voorjaarsvakantie t/m 24 februari

23 februari

Rommelmarkt, wij rekenen op uw hulp!!

25 februari

Doedag Terra College groep 8

5 maart

Presentatie thema 4 ‘Techniek’

11 maart

Start thema 5

16 maart

Pleinklusdag
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De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 28 februari
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