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Agenda
AGENDA WEEK 6
maandag

3 februari

dinsdag

4 februari

woensdag

5 februari

donderdag

6 februari

vrijdag

7 februari

Jaargang: 2019-2020 Nummer : 8 Datum: 30 januari 2020

Zaterdag

Voorleeswedstrijd Eva

8 februari

Remco Heite schaaktoernooi

maandag

10 februari

AGENDA WEEK 7
Dossierdag, alle leerlingen zijn vrij!!

dinsdag

11 februari

Contactgesprekken
OV vergadering

woensdag

12 februari

Contactgesprekken

donderdag

13 februari

Contactgesprekken
Klaeterinfo mee!!

vrijdag

14 februari

Contactgesprekken
Rapporten mee!
Start voorjaarsvakantie (t/m 23 februari)
AGENDA WEEK 9

maandag

24 februari

dinsdag

25 februari

woensdag

26 februari

donderdag

27 februari

vrijdag

28 februari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

03-02
04-02
05-02
06-02
07-02

morgen
X
X
X

Klaeterinfo mee

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
middag
morgen
middag
10-02
Dossierdag
11-02
X
12-02
X
X
X
13-02
X
X
14-02

24-02
25-02
26-02
27-02
28-02

morgen
X

middag
X
X
directieoverleg
X

Klaeterinfo

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

Nieuwe directeur
Op 1 maart stop ik als directeur van obs de Klaeter. Ik word kwaliteitsmedewerker ‘Onderwijs’ bij
stichting PrimaAH. De ontwikkelingen rond de benoeming van een nieuwe directeur zijn in volle
gang. Donderdagmiddag ontvangen de ouders via de mail een brief. In deze brief staat wie de
nieuwe directeur wordt. Langs deze weg wil ik jullie alvast bedanken voor de samenwerking.
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Nieuw logo
Op 9 januari hebben we het nieuwe logo onthuld.
We zijn hartstikke trots op het resultaat.
Het nieuwe logo is in deze nieuwsbrief zichtbaar.
Daarnaast hebben het vernieuwde plein feestelijk
geopend. Het speeltoestel geeft onze school een
mooie, frisse en toegankelijke uitstraling.
Wat we ook belangrijk vinden, is dat de school
veel meer zichtbaar is.
Samen hebben we met vrijwilligers die geholpen hebben
Een gezellige avond gehad. Nogmaals bedankt voor jullie
inzet!!

Rommelmarkt
De jaarlijkse rommelmarkt is dit jaar zoals u weet op
zaterdag 7 maart bij de fam. Olijslager, Jokweg 77. De
opbrengst gaat naar obs de Klaeter en KC de Hoeve. De
opbrengst van de rommelmarkt is elk jaar aanzienlijk en
een enorme opsteker voor de school. De vorige
rommelmarkt heeft maar liefst 2800,- opgeleverd. Dit
betekent ongeveer €70,- per leerling.
Voor dit bedrag zijn er weer tal van activiteiten voor de
kinderen georganiseerd. Van dit geld kan de school tevens
spullen kopen in het belang van alle kinderen. We hopen
ook dit jaar weer op uw hulp te kunnen rekenen. We hebben
de hele zaterdag veel hulp nodig. Het belooft weer een
groot spektakel te worden!!

Nationale voorleesdagen
In groep 1 en 2 is juf Annemerije van de bibliotheek op
bezoek geweest. Ze heeft voorgelezen uit het
prentenboek van het jaar ‘Moppereend’.
De leerlingen hebben geluisterd, vragen beantwoord,
emoties nagedaan en gedanst. ‘Voorlezen maak je
leuker is het slogan’.
Voor handige voorleestips voor
thuis kunt u de volgende link gebruiken:
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips/
Tip: Een lidmaatschap voor de bibliotheek is gratis.
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Thema ‘de Middeleeuwen’
Op maandag 20 januari zijn we gestart met thema 3 ‘de Middeleeuwen’. De leerlingen zijn samen
met de leerkrachten druk bezig om de school in een Middeleeuwse sfeer te brengen.
Op donderdag 5 maart presenteren de leerlingen van
13.30-14.15 uur aan u wat ze hebben gemaakt en
geleerd. Komt u ook? U bent van harte uitgenodigd.
Hiernaast ziet u een mooie foto van het kasteel in
groep 1,2. Met dit kasteel als basis worden er
in groep 1,2 allerlei opdrachten gericht op leren
en ontwikkelen gedaan.

Ouderavond ‘Sexting’
Op maandag 16 maart organiseert obs de Klaeter, samen met obs de Striepe en ’t Holptad een
ouderavond in het kader van sociale media, sexting en cyberpesten. Deze avond wordt verzorgd
door behandel- en expertisecentrum FIER. Daarnaast geven de professionals vanuit FIER een gastles
in groep 7 en 8 en hebben we als team een bijeenkomst. Deze activiteiten organiseren wij, omdat
wij denken dat kinderen in onze huidige maatschappij geïnformeerd moeten worden over de risico’s
die er m.b.t. dit onderwerpzijn. Daarnaast krijgen ze tips en trucs over hoe hier mee om te gaan. U
ontvangt t.z.t. een uitnodiging.

Contactgesprekken
In week 7 staan de contactavonden gepland. Voor de leerlingen van groep 8 wordt er een
adviesgesprek richting het Voortgezet Onderwijs gehouden. Altijd weer spannend waar de leerlingen
volgend schooljaar naar toe zullen gaan. Alle leerlingen krijgen vrijdag 14 februari het rapport mee
naar huis. Vanaf maandag 3 februari liggen er intekenformulieren op school in de hal. Dit
contactmoment is verplicht. Wij verwachten dan ook dat alle ouders zich inschrijven voor een
gesprek.

Alvast noteren
4 maart

Personeelsdag Comprix, alle leerlingen zijn vrij!

5 maart

Presentatie thema 3 ‘de Middeleeuwen’

7 maart

Rommelmarkt

14 maart

OUD PAPIER

17 maart

Publiekscollege (zie t.z.t. aankondiging)

16 maart

Ouderavond (zie t.z.t. aankondiging)

18 maart

Open dag

➢ 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 13 februari.
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