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Agenda
AGENDA WEEK 39
maandag

23 september

dinsdag

24 september

Studiedag team (onderwerp: Onderwijsconcept),
alle leerlingen zijn vrij!!

woensdag

25 september

Juf Hildewies aanwezig

donderdag

26 september

MR/OV vergadering

vrijdag

27 september

maandag

30 september
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Schoolfotograaf

dinsdag

1 oktober

woensdag

2 oktober

AGENDA WEEK 40
Start kindgesprekken
Juf Hildewies aanwezig
Teamvergadering 14.30-16.00 uur
Start Kinderboekenweek

donderdag

3 oktober

vrijdag

4 oktober

maandag

7 oktober

dinsdag

8 oktober

Schoolschaatsen groep 6 t/m 8

woensdag

9 oktober

Juf Hildewies aanwezig

Dierendag
AGENDA WEEK 41
Laatste dag juf Martha

Juf Leonie weer in groep 3,4,5
donderdag

10 oktober

vrijdag

11 oktober

Klaeterinfo mee

Praatje vooraf …..
Inmiddels zijn we alweer drie weken aan de slag in het nieuwe schooljaar. We hebben een goede
start gehad en beginnen vol enthousiasme aan dit nieuwe schooljaar.
Dinsdag 24 september gaan we met het team op stap
naar de Archipel in Amsterdam. Wij bezoeken deze
school, omdat zij op een soortgelijke manier werken
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als wij. Als team hebben we inhoudelijke vragen
opgesteld. Daarnaast zijn we erg benieuwd hoe deze
school de fysieke leeromgeving vorm heeft gegeven
en hoe ze de leerlingen actief betrekken bij het
leerproces. Het wordt zeker een interessante en
leerzame dag.
Het eerste thema van dit schooljaar is: ‘Ga je mee op reis?’. De startactiviteit op het plein was weer
een succes. Er zijn al verschillende activiteiten geweest, waarbij leerlingen actief betrokken worden
bij het behalen van gestelde doelen.
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De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben bijvoorbeeld een culinaire reis gemaakt. Ze hebben
een Franse uiensoep gemaakt. De verschillende aspecten van leren komen hierbij aan de orde (zie
foto). De presentatie van dit thema vindt plaats op vrijdag 18 oktober. Heeft u een bijzondere reis
gemaakt en wilt u ons hierover wat vertellen? Wij nodigen u dan van harte uit om contact op te
nemen met school.
Zoals u allen waarschijnlijk heeft gezien, zijn we op het plein hard
aan het werk. In april hebben de kinderen van obs de Klaeter geld
bij elkaar gelopen middels een sponsorloop. Daarnaast heeft de
oudervereniging een flink bedrag geschonken. Tevens heeft de
activiteitencommissie, de speeltuincommissie en Plaatselijk Belang
een bedrag beschikbaar gesteld. Comprix heeft er uiteindelijk voor
gezorgd dat we het totaalbedrag bij elkaar hadden.
Het wordt echt prachtig, maar er is nog wel veel te doen. De komende weken zal er regelmatig op
het plein geklust worden. Wilt u helpen? U bent van harte welkom …! Op de afbeelding (zie boven),
kunt u zien hoe het speeltoestel er uit komt te zien. Een prachtig gezamenlijk project.
Heeft u vragen over hoe wij op school werken of zijn er
andere opmerkingen? U bent altijd welkom op school,
zodat wij vragen en/of opmerkingen kunnen
beantwoorden.

Ingrid van Veen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23-09
24-09
25-09
26-09
27-09

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
morgen
middag
X
X
30-09
X
X
X
X
01-10
X
02-10
X
X
X
03-10
X
04-10

07-10
08-10
09-10
10-10
11-10

morgen
X

middag
X

X

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

Even voorstellen ……
Graag stel ik me via deze weg voor; ik ben Ina Pruntel, sinds 2004 werkzaam in het onderwijs. Ik
ben begonnen als onderwijsassistent op twee dorpsscholen. In die zelfde tijd heb ik de
lerarenopleiding op Windesheim gevolgd. In 2009 ben ik afgestudeerd en vanaf die tijd, tot juli
2019, werkzaam geweest op SBO de Kampingerhof in Oosterwolde. In die tien jaar heb ik aan
verschillende groepen, uit de midden- en bovenbouw, lesgegeven. Ik woon in Appelscha samen met
mijn man en dochter van 20 jaar. Voor wat betreft mijn vrijetijdsbesteding vind ik mijn ontspanning
in; wandelen, zwemmen, skiën, koken, lekker eten, lezen en in de weekenden sociale contacten
onderhouden. Ook vind ik het heerlijk om met de caravan eropuit te trekken
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Privacy
In de eerste schoolweek heeft u allemaal een brief meegekregen aangaande de privacy. Wilt u het
antwoordformulier spoedig inleveren op school? Alvast bedankt!!

Oproep (herhaalde 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.

Schoolfotograaf
Op donderdag 26 september komt de schoolfotograaf op school. Er worden groepsfoto’s gemaakt,
maar ook individuele foto’s. Om 8.30 uur gaat eerst het team op de foto en daarna kunnen broertjes
en zusje met elkaar op de foto. Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan bent u van harte
welkom. Kledingtip: vrolijke/kleurrijke kleren.

Gymopleiding juf Saskia
Vorig schooljaar ben ik gestart met de opleiding: Leergang Bewegingsonderwijs aan Hanze
Hogeschool. Dit schooljaar hoop ik deze opleiding af te kunnen ronden, zodat ik de gymlessen mag
blijven verzorgen.
Voor de opleiding zal ik opdrachten uitvoeren om mijn
portfolio te vullen. Om te bewijzen dat ik deze
opdrachten heb gedaan zal ik (bewegend) beeldmateriaal
(foto's en video's) moeten verzamelen.
Mijn docent bekijkt dan mijn portfolio. Zo kan hij mij
feedback geven en mij beoordelen.

Het materiaal dat ik verzamel zal ik afgeschermd gebruiken. Het zal alleen ingezet worden voor mijn
opleiding. Mensen buiten de opleiding zullen hier niet mee in aanraking komen. Na de beoordeling
van mijn portfolio zal al het beeldmateriaal ook weer verwijderd worden. Mocht u er bezwaar tegen
hebben dat ik beeldmateriaal verzamel waar uw kind(eren) op staat/staan, laat het dan voor
woensdag 25 september weten. Voor vragen kunt u mij altijd aanschieten. Dan zal ik u hier meer
over vertellen.
Groeten juf Saskia
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Alvast noteren
15 oktober

Zakelijke ouderavond
Schoolschaatsen groep 6 t/m 8

18 oktober

Presentatie thema 1 (+afsluiting Gouden Weken)

19 oktober

OUD PAPIER

21 oktober

Start HERFSTVAKANTIE

➢ O.B.S. De Klaeter Jokweg 14

8394 VL De Hoeve
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internet: www.deklaeter.nl  0561-432600 

De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 10 oktober
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