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Agenda
AGENDA WEEK 10

maandag
dinsdag

4 maart
5 maart

woensdag
donderdag
vrijdag

6 maart
7 maart
8 maart

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart

Presentatie thema 4 ‘Techniek’
Voorleeswedstrijd Age
Muziekworkshop met Triangel
Schoolschaatsen groep 6,7,8

Jaargang: 2018-2019

Nummer : 12 Datum: 28 februari 2019

AGENDA WEEK 11

Start thema 5
Publiekscollege Comprix –AOC Terra (zie Klaeterinfo)
Muziekworkshop met Triangel
STAKING, school dicht!!

Aanwezigheid directie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

4
5
6
7
8

maart
maart
maart
maart
maart

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
Vanaf 11.00 uur
X
11 maart
12 maart
X
X
13 maart
14 maart
15 maart

morgen
X

middag
X

directieoverleg
X
X

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

Pannenkoekdag
Op vrijdag 22 maart bakken de leerlingen van de bovenbouw pannenkoeken op school. Alle
leerlingen eten deze dag op school. Opa’s en oma’s van de kinderen en ouderen uit de Hoeve
nodigen we op deze dag uit om pannenkoeken te eten op obs de Klaeter. Verdere informatie volgt!!

Klaeterinfo

Thema ‘Techniek’
De afgelopen weken zijn de leerlingen in de klassen druk doende geweest met het thema ‘Techniek’.
Op dinsdag 5 maart bent u allen uitgenodigd om de presentatie bij te wonen op school (14.30-15.15
uur). Maandag 11 maart starten we met het volgende thema. De planning, en dus ook de data van
de presentaties, is gewijzigd.
Op dinsdag 16 april is de presentatie van het volgende thema en we sluiten de presentaties af op
donderdag 6 juni.
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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.

Rommelmarkt
De rommelmarkt was op 23 februari weer een groot succes. De rommelmarkt heeft veel geld
opgebracht. FANTASTISCH! Iedereen die geholpen heeft om deze dag tot een succes te maken willen
we heel hartelijk bedanken.

Voorleeswedstrijd
Op dinsdag 5 maart leest Age in de volgende ronde weer voor in de bibliotheek in Wolvega. Wij
wensen Age heel veel succes!!

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. Op school hangt vanaf 4 maart op het prikbord een kluslijst.
Wilt u zich hier op inschrijven?

Alvast noteren
5 maart

Presentatie thema 4 ‘Techniek’

11 maart

Start thema 5

14 maart

MR vergadering

16 maart

Pleinklusdag

19 maart

Peutermeespeelochtend

20 maart

OPEN DAG

22 maart

Schoonmaakochtend

22 maart

Pannenkoekendag
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