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Agenda

Zaterdag

31 augustus

maandag

2 september

dinsdag

3 september

woensdag

4 september

donderdag

5 september

AGENDA WEEK 36
Oud Papier
Startgesprekken (leerling-ouder-leerkracht)
Luizencontrole

Juf Hildewies aanwezig!!

Jaargang: 2019-2020 Nummer : 1 Datum: 29 augustus 2019

Teamvergadering 14.30-16.00 uur
vrijdag

6 september

maandag

9 september

AGENDA WEEK 37
Startgesprekken (leerling-ouder-leerkracht)
Start thema 1 ‘Wij gaan op reis’

dinsdag

10 september

woensdag

11 september

Juf Hildewies aanwezig!!

donderdag

12 september

Start gymlessen in de zaal!

vrijdag

13 september

Sportdag Comprix (groep 8)

maandag

16 september

dinsdag

17 september

woensdag

18 september

AGENDA WEEK 38

Juf Hildewies aanwezig!!
Inloopmoment 3-jarigen (8.30-10.00 uur)
Inloopochtend ouders groep 1,2 (interactief voorlezen)

donderdag

19 september

Klaeterinfo mee

vrijdag

20 september

Sportdag Comprix (groep 8)

Praatje vooraf …..
De kop is er af! Wij zijn weer begonnen op school en gaan vol
energie het schooljaar 2019-2020 tegemoet. We starten dit
schooljaar met 39 leerlingen en we hebben er zin in. In september
begroeten we nog 2 leerlingen in groep 1. Op de teldatum heeft
obs de Klaeter 41 leerlingen. Op maandag 26 augustus hebben we

Klaeterinfo

met elkaar geproost op het nieuwe schooljaar (zie Facebook). Dit
schooljaar werken er drie nieuwe teamleden bij ons op school. Juf
Renée (onderwijsassistent) en juf Hildewies (intern begeleider)
stellen zich in deze Klaeterinfo aan u voor. Juf Ina (leerkracht
groep 1-8) stelt zich in de volgende Klaeterinfo voor.
Net als vorig schooljaar starten we dit schooljaar expliciet met ‘de Gouden Weken’. Het omgaan met
elkaar en de groepvorming speelt hier een belangrijke rol. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar
dat is het lang niet altijd.
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Voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen hebben we ook de ouders nodig in dit traject. De
ouders kennen hun kind(eren) uiteindelijk het allerbest. Wij willen er met deze informatie voor
zorgen, dat we de juiste keuzes maken voor onze leerlingen tijdens de schoolperiode op obs de
Klaeter en daarom houden we in week 36 en 37 (38) startgesprekken. Tijdens deze startgesprekken
staat de leerling centraal. De leerkrachten nemen zelf contact met u op om een afspraak in te
plannen.
Dit schooljaar werken we voor het vakgebied rekenen bijna volledig digitaal in groep 5 t/m 8. De
leerlingen van groep 8 hebben allemaal continue een chromebook tot hun beschikking. Op korte
termijn zullen ook de leerlingen van groep 7 een chromebook krijgen om op te werken. Een mooie
ontwikkeling.
Wij hebben er zin in en we gaan er voor om er met elkaar een mooi jaar van te maken. Heeft u
vragen en of opmerkingen, komt u dan gerust langs op school om een afspraak te maken.
Tot zover!!
Ingrid van Veen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

02-09
03-09
04-09
05-09
06-09

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
morgen
middag
X
X
09-09
X
X
10-09
X
11-09
X
X
X
12-09
X
X
13-09

16-09
17-09
18-09
19-09
20-09

morgen
X

middag
X

directieoverleg
X
X

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

Even voorstellen ……
Ik ben Renée Snijder-Jongbloed en woon samen met mijn man en zoon van
23 in Katlijk. Onze dochter van 21 studeert In Groningen en is inmiddels op
kamers gaan wonen. Wij hebben thuis een melkveebedrijf en daarvoor
doe ik vooral de administratie.
26 jaar geleden ben ik geslaagd voor de PABO en na een aantal jaren
was dat om gezondheidsredenen niet langer haalbaar. Na enkele
jaren administratief werk op een school gedaan te hebben ben ik
toch weer echt onderwijstaken gaan doen en als onderwijsassistente gaan werken. Nadat OBS “De
drie dorpen” in Oldeholtwolde dicht ging heb ik een jaar als leerkracht gewerkt, maar dat was helaas
toch nog te zwaar voor mij. De afgelopen jaren was ik werkzaam op OBS “De Heidepolle”.
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Schooltijden
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gaan dagelijks naar school. Het volgende schooltijdenrooster is
het gehele jaar van toepassing.
Schooltijdenrooster
Groep 1,2
Groep 3,4
Groep 5 t/m 8

ma/di/do
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

wo
8.30-12.15
8.30-14.15
8.30-14.15

vr
8.30-12.15
8.30-12.15
8.30-14.15

De leerkracht op het plein luidt de schoolbel. Dit is het signaal voor de kinderen om naar binnen de
gaan. Deze schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. Wij kiezen hiervoor, zodat
wij op tijd kunnen starten met de lessen.

Gymnastiek
Op donderdag 9 september gaan we weer gymmen in de zaal. Vanaf dit schooljaar gymmen we met
groep 1 t/m 8 in de Duker in Noordwolde. De bus komt om 10.00 uur op school en is om ongeveer
11.30 uur weer terug op school.

Even voorstellen ……
Dag ouders en kinderen van de Klaeter. Mijn naam is Hildewies Jousma,
ik ben getrouwd en heb 3 puberende kinderen. Dit jaar heb ik de
IB werkzaamheden van Yvonne over genomen. Helemaal nieuw ben ik niet,
want vorig jaar gaf ik samen met Mirjan op donderdagmiddag gym aan de
groepen 2,3,4 van de Klaeter en groep 2 van de Triangel. Daarnaast heb ik
een aantal keren ingevallen bij de kleuters. Toen ik de kans kreeg om op
de Klaeter te komen werken vond ik dat erg leuk! Een leuke kleinschalige
dorpsschool is weer heel wat anders dan de grote scholen waar ik voorheen gewerkt heb. Ik heb
dertig jaar gewerkt in Lelystad. Als kleuterjuf, onderbouw leerkracht en als ib-er. Ik woon inmiddels
10 jaar in Sonnega en het heen en weer reizen viel me steeds zwaarder. Vandaar dat ik twee jaar
geleden ben overgestapt naar een bestuur in de buurt; Comprix. Naast de woensdag op de Klaeter
werk ik ook nog twee dagen op het Comprixcollege. Ik kom u vast nog tegen dit schooljaar. En als u
vragen heeft kunt altijd bij mij langskomen.

Communicatie
De communicatie met ouders en overige belanghebbenden is 1x in de 3 weken via de nieuwsbrief
van de school (Klaeterinfo). Daarnaast worden de ouders van de leerlingen op de hoogte gebracht
van actuele zaken m.b.v. Klasbord. Als u nog geen toegang heeft tot Klasbord, neemt u dan even
contact op met de leerkracht. Onderlinge communicatie tussen teamleden gaat veelal via
Sharepoint. Indien er belangrijke mededingen zijn omtrent een leerling, dan gaat de communicatie
in eerste instantie direct via de groepsleerkracht van de dag.

Privacy
In de eerste schoolweek heeft u allemaal een brief meegekregen aangaande de privacy. Wilt u het
antwoordformulier spoedig inleveren op school? Alvast bedankt!!
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Oproep
Na vele jaren trouwe dienst, heeft Trienke besloten om te stoppen met haar
schoonmaakwerkzaamheden op onze school. Het schoonmaakbedrijf is nu dus op zoek
naar een andere schoonmaakster voor obs de Klaeter. Onze voorkeur gaat uit naar iemand
die betrokken is bij de school, de school een beetje kent en in of nabij de Hoeve woont.
Weet u iemand die zin heeft om bij ons de schoonmaak te doen? Wij horen het graag!! U
kunt contact opnemen met school. Wij willen Trienke hartstikke bedanken voor haar
inzet de afgelopen jaren.

Folders
Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle kinderen meerdere folders mee naar huis met de
mogelijkheid om zich te abonneren op jeugdbladen. Uiteraard bent u tot niets verplicht. Op dit
moment liggen er verschillende folders op school. Deze folders kunt u meenemen naar huis als u
hier belangstelling voor heeft.

Veilig verkeer
We zijn weer begonnen en dus is het een mooi moment
om even weer aandacht te besteden aan het verkeer. Na
de zomervakantie gaan kinderen voor het eerst na lange
tijd weer in grote groepen naar school. Ieder jaar doet zich
in die periode een piek voor in het aantal slachtoffers in de
leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar.
Om die reden voert Veilig Verkeer Nederland (VVN) de
campagne 'De scholen zijn weer begonnen'. De actie is niet
alleen gericht op scholieren; ook de overige
verkeersdeelnemers moeten weer wennen aan de grote groepen scholieren in het verkeer.
Het is dus voor iedereen zaak extra alert te zijn. Voor ouders een prima moment om een bijdrage te
leveren aan de veiligheid van hun kinderen.
Wat kunt u als ouder(s) doen?
U kunt uw kind voorbereiden op de risico's die het loopt op weg van en naar school. Samen kunt u
de belangrijkste verkeersregels doornemen en de route van en naar school verkennen. Als uw kind
oud genoeg is om te fietsen, dan kunt u samen naar school gaan fietsen. Uiteindelijk is uw zoon of
dochter oud genoeg om het alleen te doen.

Gezonde pauzehap + traktatie
De groepen 1 t/m 8 hebben van 10.00 tot 10.15 uur pauze, waarin ze onder toezicht spelen op het
plein. De groepen 1 en 2 eten ‘s morgens fruit in de klas. Als de kinderen jarig zijn, mogen ze in de
klas trakteren. Wij stellen het op prijs wanneer u kiest voor een gezonde traktatie.

Rapporten
Zouden alle kinderen de rapporten weer in kunnen leveren?
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Alvast noteren
24 september

Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij!)

26 september

Schoolfotograaf

26 september

MR/OV 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 19 september
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