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Agenda
AGENDA WEEK 42
maandag

14 oktober

dinsdag

15 oktober

Zakelijke ouderavond
Schoolschaatsen groep 6 t/m 8

woensdag

16 oktober

Juf Hildewies aanwezig

donderdag

17 oktober

vrijdag

18 oktober

Afsluiting Gouden Weken
Presentatie thema 1 ‘Ga je mee op reis’

Zaterdag

19 oktober

maandag

28 oktober

dinsdag

29 oktober

Schoolschaatsen groep 6 t/m 8

woensdag

30 oktober

Juf Hildewies aanwezig

donderdag

31 oktober

Klaeterinfo mee

vrijdag

1 november

Oud Papier
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AGENDA WEEK 44

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
middag
morgen
middag
X
21-10
22-10
Directieoverleg Comprix
23-10
(X)
X
24-10
25-10
morgen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14-10
15-10
16-10
17-10
18-10

morgen

middag
X

X

X

28-10
29-10
30-10
31-10
01-11

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

Trots!!
Op de teldatum 1 oktober 2019 telt onze school 42 leerlingen. Daar zijn we trots op. Het leerlingen
aantal = +11 t.o.v. de eerdere prognoses. Zoals u allen weet hebben 7 leerlingen van obs Triangel
na sluiting van de school voor onze school gekozen. Daarnaast krijgen er 2 leerlingen vanuit de
Vensterschool vanaf dit schooljaar les op obs de Klaeter. Tenslotte zijn er 2 leerlingen ingestroomd
in groep 1. We gaan er met ons alleen een prachtig schooljaar van maken.

Klaeterinfo

Schooltijden
Groep:

ma/di/do

woensdag

vrijdag

1,2

8.30-14.15

8.30-12.15

8.30-12.15

3,4

8.30-14.15

8.30-14.15

8.30-12.15

5 t/m 8

8.30-14.15

8.30-14.15

8.30-14.15

Bovenstaand staan de schooltijden voor 2019-2020 vermeld. Om de leertijd zo effectief mogelijk te
benutten, gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen de schoolbel. Dit betekent, dat de
kinderen dan op school moeten zijn. De lessen op school starten om 8.30 uur. De school hanteert
een registratiesysteem (ParnaSsys), waarin het verzuim van de leerlingen wordt bijgehouden.
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Daarnaast wordt in dit systeem genoteerd als kinderen te laat op school komen. Bij geregeld
terugkerende absentie of te laat komen, neemt de school contact met de ouders op over de oorzaak.
Het vervolg van de aanpak m.b.t. het te laat komen of de absentie meldt de school bij de
leerplichtambtenaar van de afdeling onderwijs. Het is voor ons als school van groot belang, dat
leerlingen op tijd op school komen om de leertijd zo effectief mogelijk te kunnen benutten.
Als er om bepaalde redenen van de schooltijden afgeweken moet worden, dan kan dat alleen als hier
een gegronde reden voor is. Deze beredeneerde keuzes worden altijd gemaakt in samenspraak met
alle ondersteunende partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces van het kind/de
kinderen.
Indien uw kind ziek is willen we hiervan graag, voor de aanvang van de lessen, op de hoogte worden
gesteld. Ouders nemen in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van de dag. Hij/zij is
eerste aanspreekpunt bij ziekte. De leerkracht neemt contact op met de ouders als er geen melding
is geweest en de leerling wel afwezig is. Verder: Wij raden u aan om bezoeken aan dokter en
tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Mocht u echter geen andere mogelijkheid
vinden, dan ontvangen we ook hierover graag even vooraf bericht.

Aanbod de Veerkieker
Op maandag 7 oktober is er in het kader van cultuureducatie
een molenaar op school geweest in groep 6,7,8. De molenaar
heeft de leerlingen veel verteld over de werking van een molen.
Vrijdag 11 oktober staat er een bezoek aan de molen gepland.

Thema 1 ‘Ga je mee op reis?’
De afgelopen weken is er veelvuldig les gegeven rondom het actuele thema op school. Reken- taal
en leesactiviteiten werden veelal gekoppeld aan het thema ‘Ga je mee op reis’. In groep 1,2 is er
veel aandacht voor het reizen. Leerlingen reizen in een zelfgemaakte trein door heel het land. In
groep 3,4,5 hebben de leerlingen veel geleerd over hoe je kunt reizen en waar je allemaal naar toe
kunt. De leerlingen van groep 5 t/m 8 maken een culinaire reis. Vorige week is er daarnaast een
echte piloot op school geweest. Een piloot van de KLM heeft de leerlingen van alles verteld over wat
het werk als piloot in houdt.

Op vrijdag 18 oktober sluiten we het eerste thema af. U bent
allen van harte uitgenodigd op school van 11.15-12.00 uur.
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Studiedag
Op dinsdag 24 september is het team van obs de Klaeter op studiereis geweest naar de Archipel in
Amsterdam. Mede dankzij de bevlogenheid van onze docente H. Armse werd dit bezoek mogelijk
gemaakt. Deze school werkt met een soortgelijk concept als wij. Waar we vooral erg benieuwd naar
waren was hoe deze school de fysieke ruimte rondom het actuele thema had ingericht. Daarnaast
hebben we vragen gesteld en ervaringen uitgewisseld over beide vergelijkbare onderwijsconcepten.
We hebben ontzettend veel inspiratie opgedaan en een erg leuke en leerzame dag gehad. In het
team hebben we besproken wat we willen en wat we gaan doen met deze nieuwe inzichten. Eén van
de aspecten waar we zeker mee aan de slag gaan, zijn thematafels/wanden in de klassen. Daarnaast
werken we aan een duidelijk overzicht m.b.t. de doelen en de thema’s, wat jaarlijks overdraagbaar is
en mee kan naar de volgende groep.

Buurtsportnetwerk
Onderwerp: Enquête leerlingen groep 5 t/m 8
Beste ouders/verzorgers,
Het Buurtsportwerk is voornemens om via een digitale enquête het beweeggedrag en de
zwemvaardigheid in kaart te brengen van kinderen uit groep 5 t/m 8.
Uw school werkt hieraan mee en in week 44-45-46 wordt deze enquête afgenomen bij de kinderen.
Als u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind.
Uw kind hoeft dan geen enquête in te vullen.
In 2020 worden er vanuit het Buurtsportwerk acties ondernomen op basis van de uitkomsten van het
onderzoek. We hopen onze activiteiten beter aan te laten sluiten bij de wensen van de kinderen.
Wij zullen discreet omgaan met de verworven gegevens uit de enquête.
De gegevens worden enkel intern gebruikt en niet met derden gedeeld.
Karen Douwstra (Buurtsportcoach Weststellingwerf)
karen@sportfryslan.nl
06 12 88 08 29

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

22 oktober

Juf Leonie jarig

30 oktober

OV vergadering (=gewijzigde datum)
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