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Agenda
AGENDA WEEK 17

maandag
dinsdag

15 april
16 april

woensdag
donderdag

17 april
18 april

vrijdag

19 april

Presentatie thema ‘Kunst’
Onderwijsevaluatie team (15.30-17.00)
Yvonne hele dag aanwezig
Paasontbijt
Yvonne afwezig
Koningsdag (zie Klaeterinfo)
Goede vrijdag, leerlingen vrij!!

Jaargang: 2018-2019

Nummer : 15 Datum: 11 april 2019

AGENDA WEEK 18

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

22 april
23 april
24 april
25 april
26 april

2e Paasdag, leerlingen vrij!!
Meester Robert verhuisdag, meester Arjan vervangt!
Meester Robert verhuisdag, meester Arjan vervangt!
Eindtoets groep 8
Sponsorloop (17.00-18.00 uur)

Aanwezigheid directie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15
16
17
18
19

april
april
april
april
april

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
Vanaf 11.00 uur
X
22 april
X
23 april
overleg stafbureau
X
24 april
X
25 april
26 april

morgen

middag

X
X

X
X

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

Fusie ontwikkelingen obs Triangel en obs de Klaeter
Zoals u eerder in Klasbord heeft kunnen lezen hebben 6 leerlingen
van obs Triangel zich ingeschreven op onze school. GEWELDIG
NIEUWS, want dat biedt mogelijkheden. Afgelopen dinsdag heeft

Klaeterinfo

er een vergadering plaatsgevonden samen met het bestuur, de MR
van de Klaeter en de MR van Triangel in Steggerda. Aangezien
meer dan de helft van de huidige leerlingen zich ingeschreven
hebben bij de Klaeter is er een formeel fusietraject gestart. De
beide MR-en is om een akkoord gevraagd om dit traject
administratief te starten, waardoor het bijbehorende budget
met ingang van het nieuwe schooljaar overgeheveld kan worden naar de Klaeter.
In het schooljaar 2019-2020 gaan wij met 4 groepen draaien, te weten: groep 1-2, groep 3-4-5,
groep 6-7 en een groep 8. Om deze groepen goed les te kunnen geven zijn we nu met Comprix in
overleg over de inrichting van een extra lokaal. Het belooft prachtig te worden. In een aparte brief
zal ik de ouders meer informeren over de stand van zaken en de toekomstplannen. Als u vragen
en/of opmerkingen heeft, kom dan gerust even langs op school.
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Communicatie
Via deze nieuwsbrief wil ik nogmaals benadrukken, dat veel communicatie voor ouders verloopt via
Klasbord. Er worden nieuwsberichten gedeeld en foto’s geplaatst. Op deze manier denken wij dat wij
op een goede manier de communicatie met beide ouders kunnen realiseren. Zowel papa’s als
mama’s kunnen een account activeren op Klasbord. Kunt u nog niet in Klasbord of weet u niet goed
hoe het werkt? Kom dan gerust even langs op school …wij helpen u graag.

Koningsontbijt op school
Vrijdag 12 april is het landelijke Koningsdagontbijt. Deze ochtend eten alle kinderen op school. Op
deze dag is er voor onze school geen sportdag. De sportdag houden wij, samen met obs de Striepe
en obs ’t Holtpad in Oldeholtpade op donderdag 18 april.

Presentatie 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!!
Deze keer is er op school een tentoonstelling
voor alle belangstellenden. Wij hopen u te zien om dinsdag
16 april. Tot dan!

Paasactiviteit
Op woensdag 17 april organiseren we samen met de oudervereniging een leuke Paasactiviteit. We
worden getrakteerd op een heerlijk Paasontbijt. Het is de bedoeling dat alle kinderen in pyjama of
ochtendjas op school komen. Gezellig samen ontbijten!
Na het ontbijt kleden we ons weer om. Het is wel de bedoeling
dat de kinderen een tas met gewone kleding mee naar school nemen.

Sportdag
Donderdag 18 april houden wij onze jaarlijkse sportdag. De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden
met auto’s gebracht/gehaald. Denkt u daarom aan het meegeven van een zitverhoger? Verdere
informatie staat in Klasbord en in de brief die de kinderen meegekregen hebben. Vrijdag 19 april
(Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) zijn alle kinderen vrij.

Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 10 april hebben de leerlingen van groep 7 en
8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in Wolvega. Ze
hebben drie wedstrijden gespeeld.
Het team van onze school heeft 3x een wedstrijd verloren,
ze hebben 1x gelijk gespeeld en 1x gewonnen. Goed
gedaan!!
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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.

HVO/GVO
GVO en HVO lessen zijn bedoeld voor kinderen op openbare scholen, om hun al op jonge leeftijd een
eigen kijk op het leven te leren ontwikkelen en om oog te hebben voor wat geloof of
levensovertuiging voor mensen kan betekenen. De leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben deze week
een brief meegekregen, waar u aan kunt waar uw voorkeur naar uit gaat in het schooljaar 20192020. Uw kind kan HVO lessen volgen of GVO lessen. Middels het toegevoegde strookje kunt u uw
wens aangeven.

Alvast noteren
12 april

Koningsontbijt op school

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)

19 april

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij

22 april

2e paasdag, alle leerlingen vrij

23 april

Start thema 5

26 april

Sponsorloop

26 april

Juf Martha start in groep 3,4,5
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De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 25 april
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