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Agenda

maandag

16 december

AGENDA WEEK 51
Bezoek groep 6,7,8 aan de kerk

dinsdag

17 december

Presentatie thema ‘Dans je fit’ (8.30-9.30 uur)

woensdag

18 december

Kerstknutselochtend
Kerstviering

donderdag

19 december

vrijdag

20 december

Kerstzwemmen

Jaargang: 2019-2020 Nummer : 6 Datum: 11 december 2019

AGENDA WEEK 2
maandag

6 januari

dinsdag

7 januari

woensdag

8 januari

donderdag

9 januari

Scholingsbijeenkomst team (15.00-17.00 uur)
Feestelijke opening plein (13.30-14.15 uur)
Klaeterinfo mee

vrijdag

10 januari

maandag

13 januari

dinsdag

14 januari

woensdag

15 januari

donderdag

16 januari

vrijdag

17 januari

AGENDA WEEK 3

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

16-12
17-12
18-12
19-12
20-12

morgen
X
X
X

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
middag
morgen
middag
X
06-01
X
X
07-01
X
08-01
X
X
09-01
X
10-01

13-01
14-01
15-01
16-01
17-01

morgen
X

middag
X

directieoverleg
X
X

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

….op naar 2020!!
Zoals we ieder jaar weer merken, vliegt een jaar voorbij! Een jaar,

Klaeterinfo

waarin veel gebeurd is op onze school. Een paar dingen: De samenwerking
met obs Triangel en het verwelkomen van negen leerlingen vanuit Steggerda.
Een TOP moment!! Daarnaast is er door de leerlingen, ouders en team
hard gewerkt op het plein. Met het geld van de sponsorloop in april,
hebben een prachtig speeltoestel kunnen aanschaffen. En dan niet te
vergeten: Het ontwerpen van een nieuw logo voor de school.
Veel gedaan, veel samengewerkt en dingen voor elkaar gekregen. SAMEN doen we er toe!! Ik wil
iedereen die zich inzet voor onze school, heel hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet. BEDANKT!!
Ik wens een ieder fijne kerstdagen een FANTASTISCH 2020.
Ingrid van Veen
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Vragenlijsten
In het kader van veiligheidsbeleid neemt de school 1x in de twee jaar tevredenheidslijsten af onder
ouders, leerlingen en personeel. De uitslag van deze vragenlijsten bestuderen wij en indien nodig
vindt er een aanpassing plaats t.a.v. het beleid op school. Vorige week hebben alle ouders een brief
meegekregen met een inlogcode. U kunt online de vragenlijst invullen. Alleen bij een hoge respons
kunnen wij resultaten verwerken. Wij hopen op uw medewerking. Als er vragen zijn, kunt u altijd
even contact opnemen met school. Heeft u nog geen inlogcode ontvangen, loop dan even naar de
leerkracht van uw kind(eren).

Sinterklaas
De decembermaand is altijd een bijzondere maand
op school. Het Sinterklaasfeest en natuurlijk de
periode rond Kerst. Op woensdag 4 december
heeft Sinterklaas met vijf Pieten onze school bezocht.
Sinterklaas kwam aan met gillende sirenes. Eén van
de Pieten was op het dak geklommen en durfde er
niet meer vanaf. De brandweer moest er aan te pas
komen om de Piet van het dak te halen en om toch
nog op tijd op obs de Klaeter te kunnen zijn. Binnen
gaven de leerlingen van onze school aan Sinterklaas
en de Pieten korte presentaties.
In de bovenbouw hebben de kinderen surprises voor elkaar gemaakt. Wat een prachtige
kunstwerken zijn er gemaakt. Het was een fantastische ochtend.

Thema ‘Dans je fit’
De afgelopen maanden hebben we m.b.v. verschillende thema’s meer vorm en inhoud gegeven aan
het onderwijs op obs de Klaeter. We zijn gestart met het thema ‘Reis je mee?’ en daarna hebben we
doelgericht gewerkt aan het thema ‘Dans je fit’. Dinsdag 17 december is er vanaf 8.30 uur (tot 9.30
uur) een danspresentatie op school. U bent van harte welkom. De presentatie van de klassen doen
we op een ander moment. Deze presentatie is op donderdag 16 januari van 13.30-14.15 uur.
Noteert u deze datum in de agenda??
In januari start ons derde thema ‘de Middeleeuwen’. Aan
het begin van elk thema plannen we een uitje, een
excursie om de betrokkenheid bij de leerlingen nog meer
te vergroten. Tijdens het tweede thema, hebben we een
bezoek gebracht aan een echte dansschool in
Oosterwolde. Wat een belevenis voor de kinderen. Het
was hartstikke leuk.
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Opening
Op donderdag 9 januari openen we officieel het vernieuwde plein. Daarnaast onthullen we het
nieuwe logo aan de kinderen en alle andere belangstellenden. De opening begint om 13.30 uur en is
om 14.15 uur weer afgelopen. Het zou super zijn als er veel publiek aanwezig zou zijn (zie ook
mail).

Alvast noteren
17 december

Presentatie thema 2 ‘dans je fit’ (8.30-9.30 uur)

18 december

Kersknutselochtend

19 december

Kerstzwemmen

20 december

Start Kerstvakantie (t/m 5 januari 2020)

9 januari

Opening plein en onthulling nieuw logo (13.30-14.15 uur)

16 januari

Presentaties ‘Dans je fit’ (13.30-14.15 uur)

7 maart

Rommerlmarkt

 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 9 januari.
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