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Agenda
AGENDA WEEK 15

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

1 april
2 april
3 april
4 april

vrijdag

5 april

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8 april
9 april
10 april
11 april
12 april

Oefenen schoolvoetbaltoernooi (clinic voetbal academy))
Leonie cursus beeldcoaching (meester Arjan vervangt)
Verkeersexamen groep 7,8
Presentatie muziek op obs Triangel (zie Klaeterinfo)
Teamvergadering
Juf Martha draait mee in groep 3,4,5
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AGENDA WEEK 16

Schoolvoetbaltoernooi
Juf Martha draait mee in groep 3,4,5
Geen gymnastiek in de Duker, leerlingen blijven op school!

Aanwezigheid directie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3
4
5

april
april
april
april
april

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
X
8 april
9 april
Studie
X
10 april
Vanaf 11.00 uur
X
11 april
12 april

morgen
middag
Overleg stafbureau
Directie overleg
X
X

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

Nieuwe leerling
Maandag 25 maart is Liam op school begonnen.
Wij wensen Liam een fijne tijd toe bij ons op
school! WELKOM!!

Zwangerschapsverlof juf Leonie
Eind april gaat juf Leonie met zwangerschapsverlof. Juf Martha komt haar tijdens dit verlof
vervangen. Juf Martha komt twee keer meedraaien in de klas, zodat de leerlingen haar al een beetje
kunnen leren kennen. Daarnaast zijn er overlegmomenten tussen Leonie en Martha om de
overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Juf Leonie komt begin oktober weer op school. Juf Martha stelt zich t.z.t. aan u voor in de
Klaeterinfo.
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Presentatie muziek op obs Triangel
De afgelopen weken hebben de leerlingen een workshop muziek gevolgd op obs Triangel. Op
donderdag 4 april kunt u op obs Triangel komen kijken bij de laatste les. De leerlingen van groep 2
t/m 5 krijgen les van 13.15-13.45 uur en de leerlingen van groep 6 t/m 8 van 13.45-14.15 uur.
Komt u kijken? U bent van harte welkom!!

Pannenkoekdag
Vrijdag hebben de leerlingen van de bovenbouw
pannenkoeken gebakken voor opa’s en oma’s. Er
waren heel veel belangstellenden. Het was een groot
succes.

Wij willen de oudervereniging bedanken voor hun inzet tijdens deze activiteit.

Kilometervergoeding
Regelmatig vinden er activiteiten buiten school plaats om het onderwijsproces te verbreden of meer
betekenis te geven. Tijdens deze activiteiten zijn wij als school ouders nodig die ons willen en
kunnen vervoeren. Heel vaak zijn dit dezelfde ouders, omdat deze ouders dit thuis goed kunnen
organiseren. Wij zijn enorm blij met deze ouders. De oudervereniging wil een steuntje in de rug
geven aan de ouders die tegen de kosten aan hikken, zodat het geen belemmering hoeft te zijn om
de kinderen te vervoeren. U kunt declaratieformulieren aanvragen bij de oudervereniging of bij de
directie.

Sponsorloop
Op vrijdag 26 april organiseert de school, samen met de oudervereniging, een sponsorloop. Wij
willen met deze sponsorloop geld inzamelen, omdat wij aan het sparen zijn voor een hindernisbaan
op het plein. In deze Klaeterinfo willen wij deze loop alvast aankondigen.
Binnenkort komen de kinderen bij u langs om te vragen of u bereid bent om ons te sponsoren. Meer
informatie volgt in Klaeterinfo nr. 15.

Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 10 april doet obs de Klaeter weer mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Komt u ons
aanmoedigen?
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Schoonmaakwandeling
De Hoeve en het schoolplein is weer schoon.
De leerlingen van onze school hebben
vrijdagmorgen 22 maart de handen uit de
mouwen gestoken en alles goed opgeruimd.
TOPPERS zijn jullie!!

Thema ‘Kunst’
De presentatie van het thema ‘Kunst is op dinsdag 16 april van 14.45 uur tot 15.15 uur. U bent
van harte welkom bij ons op school!!

Alvast noteren
4 april

Presentatie muziek op obs Triangel

4 april

Verkeersexamen groep 7,8

10 april

Schoolvoetbaltoernooi

11 april

Klaeterinfo mee

16 april

Presentatie thema ‘Kunst’ (14.45-15.15 uur)

16 april

OV vergadering

17 april

Paasactiviteit op school (meer informatie in Klaeterinfo nr. 15)

18 april

Koningsspelen (meer informatie in Klaeterinfo nr. 15)

26 april

Sponsorloop
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De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 11 april
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