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AGENDA WEEK 41
maandag

26 oktober

dinsdag

27 oktober

woensdag

28 oktober

donderdag

29 oktober

vrijdag

30 oktober

Zaterdag

31 oktober

maandag

02 november

dinsdag

03 november

woensdag

04 november

donderdag

05 november

vrijdag

06 november

maandag

09 november

dinsdag

10 november

woensdag

11 november

donderdag

12 november

vrijdag

13 november

Juf Annigje jarig

AGENDA WEEK 42
Start thema “Viering”
Juf Hildewies jarig

AGENDA WEEK 43

Sint Maarten

Film “Jagers en Boeren
“Voor de afsluiting van het thema “Jagers en Boeren” heeft juf Demi met de kinderen een vlog
gemaakt over alle dingen die de kinderen gedaan, gemaakt en geleerd hebben. We zijn nu aan het
kijken of we een afgesloten you tube kanaal kunnen maken zodat we hier de film opzetten. Jullie
kunnen dan thuis allemaal zien wat we op school allemaal gedaan hebben. En ik kan jullie
verklappen dat het echt kunstwerkjes zijn! Het you tube kanaal wordt na een paar weken weer uit
de lucht gehaald, zodat we niet met privacy zaken zitten. Jullie krijgen hierover bericht via Klasbord.

Maatregelen Corona
Zoals jullie weten zijn de regels weer aangescherpt. Voor ons als school verandert er niet heel erg
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veel, maar toch wel een paar zaken. Er mogen geen mensen meer in school komen die op
verschillende locaties werken ( hierdoor geeft Karen onze buurtsportcoach dus tijdelijk geen gymles
meer en komt ook juf Jacqueline ook niet voor GVO).
Anderen ( bijv. monteurs) mogen wel op afspraak in school komen, maar moeten dan een
mondkapje dragen.
Hoe we het precies gaan doen op 11 november is ook nog niet helemaal duidelijk. De burgemeester
heeft in de krant aangegeven dat het niet verstandig is een optocht te houden. Wij beraden ons wat
we precies gaan doen en houden jullie op de hoogte. Natuurlijk maken de kinderen wel een lampion
op school.
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Winnaar Voorleeskampioenschap “De Klaeter”
Vrijdag 09 oktober hebben we ons voorleeskampioenschap gehouden. Er werd prachtig en
meeslepend voorgelezen. We hebben hier allemaal heel erg van genoten. En dan komt er natuurlijk
ook altijd een winnaar uit de bus. De voorzitter van de jury, dhr. Wiebe Menger, heeft Adham als
winnaar uitgeroepen. Adham gaat door naar de ronde van Weststellingwerf.

Oud papier
In de maand augustus hebben we 4,460 ton oud papier opgehaald. Hiervoor hebben we een
vergoeding van €221,80 ontvangen. Weer een mooi bedrag waar goede dingen voor de kinderen
voor gedaan kunnen worden. Iedereen weer ontzettend bedankt voor de inzet namens alle kinderen
van school.

Schoolschaaktoernooi
In verband met corona is besloten dat het Remco Heite schaaktoernooi dit jaar niet doorgaat.
Natuurlijk is dit ontzettend spijtig, maar we blijven gewoon oefenen met schaken op school.

Start thema “Vieringen”
Maandag 2 november starten we met het nieuwe thema “Vieringen”. Op feestelijke wijze
zullen wij als leerkrachten dit thema openen voor de kinderen. Omdat jullie als ouders niet
meer in school kunnen komen kijken wat we allemaal doen, zullen we jullie zoveel
mogelijk via Klasbord meenemen tijdens dit thema.

Alvast noteren
17 november
04 december
12 december
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Sinterklaas
Oud papier
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