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Agenda
AGENDA WEEK 22

maandag

13 mei

dinsdag

14 mei

woensdag
donderdag

15 mei
16 mei

vrijdag

17 mei

maandag
dinsdag

20 mei
21 mei

woensdag
donderdag
vrijdag

22 mei
23 mei
24 mei

Bovenbouw: korfbaltraining
Juf Mirjan scholingsdag, juf Miranda in groep 1,2
Ouderspreekuur groep 1,2 en groep 6,7,8
Juf Saskia afwezig, juf Martha vervangt in groep 3,4,5
Korfbaltoernooi
Verkeersexamen groep 7,8
Juf Yvonne afwezig

Jaargang: 2018-2019

Nummer : 17 Datum: 9 mei 2019

AGENDA WEEK 23

Groep 6,7,8 op bezoek bij de bibliotheek
Ouderspreekuur groep 3,4,5
Start avondvierdaagse
Schoolkorfbaltoernooi
Praktisch verkeersexamen groep 7/8

Aanwezigheid directie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13
14
15
16
17

mei
mei
mei
mei
mei

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
Vanaf 10.30 uur
X
20 mei
21 mei
X
X
22 mei
X
23 mei
24 mei

morgen

middag
(X)

Ingrid 2daagse Comprix

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

Even voorstellen ….
Mijn naam is Martha Ridderbos. Ik ben 61 jaar jong en moeder van een dochter. Ik woon in
Wilhelminaoord (samen met mijn hond). Sinds een jaar ben ik werkzaam als invalster bij stichting
Comprix. De komende maanden vervang ik juf Leonie in groep 3,4,5. Mijn eerste reactie is zeer
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positief. In de klas (en in de school) trof ik een goede sfeer en voor de kinderen een stimulerende
werkomgeving. Ik heb veel zin in de komende periode. Samen met de kinderen en met u als ouder
maken we er een fijne tijd van.

Ouderspreekuur
Op dinsdag 14 (1,2 en 6,7,8) en 21 mei (3,4,5) is er een ouderspreekuur. Het rooster hangt op het
prikbord op school en wordt tevens met u gedeeld via Klasbord.
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Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 15 mei doet onze school mee met het
schoolkorfbaltoernooi in Noordwolde. Alle kinderen
van groep 1 t/m 8 zijn die ochtend om 11.30 uur vrij.
Op deze manier kunnen de korfballers thuis nog
een broodje eten voordat we vertrekken.
Mocht dit niet lukken, dan mogen de kinderen
op school een broodje eten. Groep 1,2 is ook
eerder vrij, omdat juf Mirjan begeleider is van een
korfbalteam.

Vliegen met drones
Op dinsdag 7 mei hebben de kinderen van de
bovenbouw les gehad over drones. Eerst kregen de
kinderen in de klas uitleg. Er is ook gesproken over de
regels die er zijn in Nederland aangaande vliegen met
drones.
De kinderen hebben na de les in de klas zelf gevolgen
met drones op het sportveld van de Hoeve.
Een geweldige ervaring.

Alvast noteren
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
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De volgende Klaeterinfo verschijnt op Vrijdag 24 mei
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