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AGENDA WEEK 45
maandag

4 november

dinsdag

5 november

Juf Hildewies Jarig
Schoolschaatsen groep 6 t/m 8
PUBLIEKSCOLLEGE ‘Hoezo geen wifi, opvoeden in
tijden van internet’

woensdag

6 november

Staking, school dicht!!

donderdag

7 november

vrijdag

8 november

Zaterdag

9 november

maandag

11 november

dinsdag

12 november

Klusdag plein!
AGENDA WEEK 46
START thema 2 ‘Dans je fit’
Schaakles 6,7,8
Sint Maarten
Beebot groep 1,2 o.l.v. Friesland College
Dansles groep 1 t/m 8

woensdag

13 november

donderdag

14 november

vrijdag

15 november

maandag

18 november

AGENDA WEEK 47
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs, informatie volgt!

dinsdag

19 november

Dansles groep 1 t/m 8

woensdag

20 november

Juf Hildewies aanwezig

donderdag

21 november

Klaeterinfo mee

vrijdag

22 november

Juf Hildewies aanwezig

MR vergadering

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

04-11
05-11
06-11
07-11
08-11

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
middag
morgen
middag
Vanaf 10.30
X
11-11
X
12-11
Staking
13-11
X
X
X
X
14-11
X
X
15-11

morgen
X

18-11
19-11
20-11
21-11
22-11

morgen
X

middag
X

directieoverleg
X
(X)

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

Gouden Weken
We hebben de Gouden weken afgelopen vrijdag afgesloten. Iedereen heeft hartstikke goed zijn/haar
best gedaan om de start van het schooljaar zo succesvol mogelijk te maken. Om de kinderen
daarvoor te belonen hebben de kinderen met elkaar gezelschapsspelletjes gespeeld. Daarnaast heeft
iedere groep een nieuw spel gekregen.

Pagina 1

Het was een gezellige morgen, waar de aspecten die centraal stonden tijdens de Gouden Weken
allemaal aan bod kwamen (samenwerken, elkaar complimenten geven, met kritiek om gaan, respect
hebben voor elkaar enz.)

Staking
Een onrustig weekend in onderwijsland. In eerste instantie werd er vrijdag 1 november
gecommuniceerd dat de staking van de baan was i.v.m. het extra geld dat het kabinet beschikbaar
stelt voor het onderwijs. Zondag 3 november adviseert de bond om de staking toch door te laten
gaan. Dit advies is gebaseerd op het feit dat het beschikbare geld eenmalig is en dus niet structureel
een oplossing zal gaan bieden. Het team van de Klaeter voorziet in de toekomst nog steeds grote
problemen en heeft besloten om woensdag 6 november toch te staken. De school blijft daarom
dicht. Er wordt geen les gegeven. We realiseren ons dat een staking overlast oplevert – onze
excuses daarvoor.

Schoolfruit
Van 11 november t/m 17 april krijgen de kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit,
groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! De drie vaste
schoolfruit dagen op school worden: woensdag, donderdag en vrijdag.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u
dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
.
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
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Pleinwerkzaamheden
De afgelopen weken is er keihard gewerkt op het plein. Dankzij een groep ouders verlopen de
werkzaamheden voorspoedig. Aankomende zaterdag wordt het speeltoestel geplaatst. Daarnaast
worden er vrijdag houtsnippers geleverd, die onder het speeltoestel komen te liggen. Uw hulp wordt
ontzettend gewaardeerd. Dus: Als u wilt en kunt helpen dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd
om ons op zaterdag 9 november een handje te helpen.

Sint Maarten
Op maandag 11 november vieren we weer het traditionele Sint Maartenfeest op school. De leerlingen
worden om 18.00 uur op school verwacht.
De leerlingen van groep 1 t/m 5 gaan met hun lampionnen door een gedeelte van het dorp. De
leerlingen moeten een lampionstokje, voorzien van naam en werkende
batterijen, meenemen naar school. De kinderen maken een lampion op
school. De jongere broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook meelopen.
Ze zijn van harte welkom om dit feest met ons te vieren. Kinderen die
nog niet op de basisschool zitten moeten zelf voor een lampion zorgen.
De leerlingen van groep 6,7 en 8 gaan weer een spannend spel spelen.
Na afloop worden alle kinderen getrakteerd. Om ongeveer 19.30 uur kunnen de kinderen weer
worden opgehaald.

Thema 2 ‘Dans je fit’
Op vrijdag 18 oktober hebben de leerlingen het
eerste thema ‘Reis je mee’ van dit schooljaar
afgesloten met een presentatie aan ouders en
overige belangstellenden. Het was geslaagd. Leuk
om te zien wat elke groep de afgelopen weken
heeft gedaan en heeft geleerd. Er was veel
publiek. Leuk!!

Op maandag 11 november starten we met het tweede thema. Het thema; ‘Dans je fit’ wordt
maandags op een spectaculaire wijze ingezet op het plein. We hopen echt op veel mensen op het
plein. IEDEREEN is vanaf 8.30 uur uitgenodigd op het plein van obs de Klaeter. U komt toch ook??
Kent u mensen die ons iets kunnen leren over dans?
Wij horen het graag! U kunt ons bereiken
via: directie@deklaeter.nl
Dinsdag 17 december presenteren de leerlingen
graag aan u wat ze tijdens dit thema hebben geleerd.
U bent nu alvast van harte uitgenodigd.

Pagina 3

Publiekscollege (zie ook bijlage)
Op dinsdag 5 november organiseert het Terra College in Wolvega een publiekscollege voor ouders,
leerkrachten, en overige belangstellenden. Iedereen is welkom!!
Tijdens het Publiekscollege neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd &
Media, ons mee in de wereld van jongeren op internet. U krijgt een goede indruk van wat de meeste
kinderen online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt
Evelyn handvatten aan hoe u als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
Zoals gedoe in de WhatsApp groep, huiswerk dat in de knel komt of op tijd stoppen met gamen.
Wie, waar, wanneer?
Wie:

Evelyn Verburgh

Waar:

Terra Wolvega Paulus Potterstraat 33, Wolvega

Wanneer: Dinsdag 5 november 2019
Tijden:

19.45 uur – inloop
20.00 uur – welkom
21.00 uur – afsluitend drankje

Kosten:

Geen

In de bijlage vindt u de uitnodiging. Tevens hangt de uitnodiging op het prikbord in de gang van
school.

Alvast noteren
25-29 november

Ouderspreekuur (vervolg op startgesprek)

26 november

juf Saskia jarig

4 december

Sinterklaasviering (gewijzigde datum t.o.v. jaarplanning)

7 december

Oud Papier
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De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 21 november
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