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Agenda
AGENDA WEEK 20

zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

4 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei

Oud Papier (zie mail voor schema)
Bovenbouw: vliegen met drones

Nummer : 16 Datum: 25 april 2019

AGENDA WEEK 21

Ouderspreekuur groep 1,2 en 6,7,8
Schoolkorfbaltoernooi
Praktisch verkeersexamen groep 7/8

Aanwezigheid directie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
Vanaf 11.00 uur
X
13 mei
X
14 mei
X
X
15 mei
X
16 mei
17 mei

morgen
Vanaf 11.00 uur

middag
X

X

X
X

Jaargang: 2018-2019

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

Schoolafspraak
Om de effectieve leertijd optimaal te benutten bellen we iedere dag 5 minuten voor aanvang van de
lessen. De kinderen hebben zo de tijd om rustig naar binnen te gaan en wij kunnen hierdoor op tijd
beginnen met onze lessen. De ouders van groep 1,2 kunnen tot 8.30 uur afscheid nemen van de
kinderen in de klas. Voor de kinderen in groep 3 t/m 8 vindt dit afscheid in de gang plaats en niet in
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de klas.
Vanaf 8.15 uur is er ’s morgens pleinwacht op het plein (’s middags vanaf 12.45 uur). De kinderen
kunnen dan eventueel hun tas binnen ophangen of hun fruitbakje en beker wegzetten in de klas.
Voor alle kinderen geldt, dat ze daarna weer naar buiten gaan tot de bel van 8.25 uur of 12.55 uur.
De kinderen blijven dus niet binnen. In sommige gevallen kan het zo zijn, dat een kind om een
bepaalde reden binnen blijft. Dit is altijd in overeenstemming met de desbetreffende leerkracht. Als
het regent bepaalt de leerkracht, die pleinwacht heeft of de kinderen naar binnen mogen.
Als u om één of andere reden een gesprek wilt met de leerkracht van uw kind/eren, dan kunt u
telefonisch of via de mail een afspraak maken.
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Juf Leonie
Juf Leonie is donderdag 25 april voor het laatst op school dit schooljaar. Ze gaat vanaf morgen met
zwangerschapsverlof. Juf Martha komt haar vervangen. Juf Leonie komt in oktober weer terug op
school. Wij wensen juf Leonie een fijne tijd toe!

Thema ‘Sport’
Dinsdag 23 april zijn we gestart met een nieuw thema. De komende weken staat ‘Sport’ centraal en
richten we onze lessen doelgericht in met behulp van sportactiviteiten. De gezamenlijke
startactiviteit op het plein was superleuk. ‘De Klaeter in beweging’. Op het plein stonden 10
activiteiten klaar.
In 10 groepjes zijn we de dag gestart met bewegen. Na de
meivakantie starten we met de ‘Daily mile’. Op dinsdag,
woensdag en donderdag gaan we eerst bewegen en daarna pas
starten met de lessen. De presentatie van dit thema is deze
keer op donderdag 6 juni.

Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdag 15 mei is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi begint om 13.00 uur en
vindt plaats op het terrein van korfbalvereniging Leonidas in Noordwolde. In de Klaeterinfo van 9
mei wordt het wedstrijdprogramma met u gedeeld. Wij zijn nog op zoek naar begeleiders. Als u wilt
en kunt helpen op deze middag, dan graag een belletje of mailtje naar school.

Ouderspreekuur
Op dinsdag 14 (1,2 en 6,7,8) en 21 mei (3,4,5) is er een ouderspreekuur. Als u vragen heeft over
uw kind(-eren), kunt u aangeven dat u graag een gesprek wilt met de leerkrachten van uw kind(eren). Dit kan door middel van het sturen van een mailbericht naar directie@deklaeter.nl. U kunt dit
uiterlijk tot woensdag 8 mei aanstaande aangeven. U ontvangt dan na de meivakantie van ons het
tijdstip waarop u wordt uitgenodigd om 10 minuten met de leerkrachten te spreken over de vragen,
die u heeft

Sponsorloop
Op vrijdag 26 april organiseert de school, samen met de oudervereniging, een sponsorloop. De
sponsorloop is van 17.00-18.00 uur op het sportveld van de Hoeve.
Wij willen met deze sponsorloop geld inzamelen,
omdat wij aan het sparen zijn voor een hindernisbaan op het plein
(zie afbeelding voor een voorbeeld). Komt u ons aanmoedigen??

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 een brief
meegekregen, waar u aan kunt waar uw voorkeur naar uit gaat in het schooljaar 2019-2020. Uw
kind kan HVO lessen volgen of GVO lessen. Niet alle kinderen hebben het briefje weer op
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school ingeleverd. Wij ontvangen graag spoedig uw keuze via het antwoordstrookje of via
de mail.

Oud papier
Zaterdag 04-05-2019 wordt het oud papier weer opgehaald.
Er is een mail gestuurd naar de ouders, waar het rooster met u wordt
gedeeld.

Alvast noteren
26 april

Sponsorloop

26 april

Juf Martha start in groep 3,4,5

4 mei

Oud papier

11 mei

meester Robert jarig

14 mei

Ouderspreekuur groep 1,2 en 6,7,8

15 mei

Schoolkorfbaltoernooi

21 mei

Avondvierdaagse (t/m 24 mei)

21 mei

Ouderspreekuur groep 3,4,5

23 mei

MR vergadering

 O.B.S. De Klaeter Jokweg 14

8394 VL De Hoeve
e-mail: directie@deklaeter.nl
internet: www.deklaeter.nl  0561-432600 

De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 9 mei
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