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AGENDA WEEK 37
maandag

13 september

dinsdag

14 september

woensdag

15 september

donderdag

16 september

vrijdag

17 september

zaterdag

18 september

maandag

20 september

dinsdag

21 september

woensdag

22 september

donderdag

23 september

vrijdag

24 september

Zaterdag

25 september

Klaeterinfo mee

Sportdag Comprix groep 8

AGENDA WEEK 35
Schoolfotograaf 8:30 uur

PLEINKLUSDAG

Klasbord app
Even een reminder; hebben jullie je allemaal al aangemeld voor de nieuwe Klasbord app (zowel voor
de groep van jullie kind als voor de algemene)? Wel heel belangrijk, anders missen jullie informatie
van school. Iedere ouder heeft hierover een brief meegehad met de inloggegevens. Mocht het zoek
zijn geraakt, neem dan even contact op met school.

Schoolfotograaf
Gelukkig kan de schoolfotograaf eindelijk weer gewoon op school komen. Maandag 20 september
worden alle kinderen en groepen weer mooi op de foto gezet. Zorg er dus even voor dat jullie kind
leuke, vooral kleurrijke kleren draagt. Mochten jullie willen dat jongere of oudere broertjes of zusjes
mee op de foto gaan dan zien we die graag om 08:30 uur op school.

Pleinklusdag
Zaterdag 25 september houden we een Pleinklusdag. Op deze dag willen we graag alle belijningen
op het plein bijwerken, snoeiwerkzaamheden doen en nog andere klusjes. Niet allemaal super
ingewikkeld, maar wel fijn als alles weer lekker fris en netjes wordt.

Klaeterinfo

Geef je even op via de mail of meld het op school. Hoe meer zielen hoe meer vreugd zeggen ze
altijd. We beginnen deze ochtend om 9:00 uur. We zorgen voor de lunch en hopen in het begin van
de middag klaar te zijn.

Jaarplanning
De nieuwe jaarplanning hadden jullie nog niet van mij ontvangen, maar die zit nu bij deze mail.
Soms staat er op de planning dat er bijv. Managementoverleg is. Hier hoeven jullie als ouders verder
niks mee, maar je weet dan dat ik niet op school aanwezig ben.
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Sportdag Comprix groep 8
Vrijdag 17 september gaan de kinderen van groep 8 op de fiets samen met meester Robert naar
Wolvega. Hier doen ze mee aan de Comprix sportdag. Alle groepen 8 van Comprix doen mee aan
deze dag. Doordat er zoveel scholen meedoen wordt het op 2 verschillende locaties gehouden;
Wolvega ( hier zijn wij aanwezig) en Gorredijk. De kinderen van groep 8 zullen deze dag voor het
eerst sporten in onze nieuwe tenues.

Gymonderwijs
De gymbus is deze week weer gaan rijden. Op dinsdag gaan de kleuters mee en op woensdag gaat
de rest van de school. Vergeet dus niet dat de kinderen op deze dag gymkleding mee moeten naar
school.

Nieuw tenue
De OV heeft al anderhalf jaar geleden een prachtig nieuw schoolshirt voor de kinderen aangeschaft.
En wij vonden dat hier dan ook een mooi nieuw broekje bij hoorde. Door Corona hadden we jammer
genoeg geen mogelijkheid het te dragen, maar gelukkig is daar nu verandering in gekomen.
Vrijdag 17 september zullen de kinderen van groep 8 de eer hebben onze nieuwe tenues voor het
eerst te tonen.
Bij het kiezen van de nieuwe tenues is gekeken naar de vlag van ons dorp. Als school willen wij
graag heel duidelijk de verbinding met ons dorp onderstrepen. De shirts hebben daarom de paarse
kleur uit de vlag, wat staat voor de heidevelden die hier vroeger veel waren. En de broekjes zijn
helder groen, wat ook terug te vinden is in onze vlag. Dit staat voor de vruchtbare grasvelden die
onze boeren zo goed tot stand hebben gebracht.

Alvast noteren
04 oktober Dierendag
15 Voorleeskampioenschap De Klaeter
16 t/m 24 oktober Herfstvakantie

➢ O.B.S. De Klaeter Jokweg 14

8394 VL De Hoeve
e-mail: directie.deklaeter@comprix.nl
internet: www.deklaeter.nl  0561-432600 

Pagina 2

