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Agenda
AGENDA WEEK 12

maandag
dinsdag
woensdag

18 maart
19 maart
20 maart

donderdag
vrijdag

21 maart
22 maart

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

25 maart
26 maart
27 maart
28 maart

vrijdag

29 maart

Peutermeespeelochtend
OPEN DAG
Scholingsmiddag team
Cultuuruitje groep 1,2
Pannenkoeken dag
Schoonmaakochtend
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AGENDA WEEK 13

Schoolarts groep 7

MR vergadering
Bieb bezoek groep 3,4,5

Aanwezigheid directie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18
19
20
21
22

maart
maart
maart
maart
maart

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
X
25 maart
26 maart
X
X
27 maart
28 maart
29 maart

morgen
Vanaf 11.00 uur

middag
X

X
Vanaf 11.00 uur

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. De
kinderen zijn op deze dag iets later thuis. De bovenbouw is net als

Klaeterinfo

anders om 15.15 uur vrij!!
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. Wij
hopen op een grote opkomst.

Pleinklusdag
De pleinklusdag gaat aanstaande zaterdag 16 maart NIET door i.v.m. de slechte
weersomstandigheden. Er wordt een nieuwe datum gepland.
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Thema ‘Kunst’
Maandag 11 maart zijn we gestart met het
nieuwe thema. Het thema ‘Kunst’ staat de
komende weken centraal. Het doel van de
komende weken is om de leerlingen op onze
school te inspireren tot het maken van een
kunstwerk. De KUNSTWEKEN ondersteunen ons
als team bij de invulling van het programma.
Online zijn de kunstwerken van de kinderen aan
het eind van dit thema te bewonderen. We
kaderen het thema kunst in door ons specifiek
te richten op schilderen.

Afgelopen maandag zijn we gezamenlijk gestart met het
maken van een kunstwerk. In de verschillende klassen is
inmiddels gestart met het verkennen van dit thema.
Wat weten we al en wat willen we graag weten.
Woensdag 20 maart heeft het team wederom een
scholingsmiddag, waar we onze manier van werken
op school bespreken en aanscherpen.

De presentatie is op: dinsdag 16 april.

Oud Papier
Zaterdag 9 maart is er weer oud papier opgehaald. Er zijn toen tijdens het ophalen ook dozen in het
fietsenhok gezet. Dit is echter niet de bedoeling en zorgt voor veel extra werk. Mocht het zo zijn dat
de container zo vol zit dat er bovenop niets meer bij kan, dan kunt u de sleutel van het oud papier
hok ophalen bij de familie Bakker.

Alvast noteren
15 maart

STAKING, school is dicht!!

19 maart

Peutermeespeelochtend

20 maart

OPEN DAG

22 maart

Schoonmaakochtend

22 maart

Pannenkoeken dag

28 maart

Klaeterinfo mee!!
MR vergadering
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