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Agenda

maandag

04 oktober

AGENDA WEEK 37
Dierendag

dinsdag

05 oktober

Klaeterinfo mee

woensdag

06 oktober

Start Kinderboekenweek “Worden wat je wilt”.

donderdag

07 oktober

vrijdag

08 oktober

zaterdag

09 oktober
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AGENDA WEEK 35
maandag

11 oktober

dinsdag

12 oktober

woensdag

13 oktober

donderdag

14 oktober

vrijdag

15 oktober

Voorleeskampioenschap De Klaeter

Zaterdag

16 oktober

Herfstvakantie t/m 24 oktober

Voorlichtingavond Sexting en Grooming ( ouders 7 en 8)

Klasbord app
Als het goed is heeft iedereen zich nu aangemeld voor de nieuwe Klasbord-app. Willen jullie nog
even bij de instellingen kijken of jullie wel hebben aangevinkt dat je meldingen kunt ontvangen? Kijk
hier nog even goed naar. En kijk tevens even of je de up-date wel uitgevoerd hebt.

Kinderboekenweek
Woensdag gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema is dit jaar “Worden wat je wilt”. Bij de
kleuters krijgen de kinderen al prachtige voorlichtingen over allerlei stoere beroepen, zoals de
brandweer, maar ook een bezoekje aan de Jumbo zit in het verschiet. Het thema van de
Kinderboekenweek sluit naadloos aan bij ons thema “Familieverhalen”, want wat zijn eigenlijk de
beroepen in de verschillende families? En wat deed je opa of oma voor werk? Een prachtig thema om
ons doelmatig thematisch werken verder mee te versterken.

Pleinklusdag- Bedankt!
Zaterdag 25 september hadden we de Pleinklusdag. Er is deze ochtend enorm veel werk verzet door
ouders. We willen iedereen dan ook heel erg bedanken voor de inzet. De heggen zijn weer netjes,

Klaeterinfo

het plein is geveegd, de vakken voor Koningsbal zijn opnieuw geverfd en het voetbalveld is ook voor
de helft af……toen was jammer genoeg de verf op. Dit maken we later nog een keer af.
Alles ziet er echt weer heel mooi uit en de kinderen spelen weer volop Koningsbal. Ze zijn zelfs gaan
knikkeren in de opnieuw geverfde knikkerpotjes.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 16-10 t/m 24-10.
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Sexting en Grooming
De Kinderen van groep 7 en 8 hebben een voorlichting gehad over Sexting en Grooming. Dit gaat
over de gevaren er voor kinderen op de loer kunnen liggen op het internet. Echt een onderwerp wat
aandacht verdient, omdat er toch heel veel kinderen en jongeren echt nadelige gevolgen van kunnen
ondervinden.
Om te zorgen dat zo’n voorlichting ook echt effect heeft, is er ook gezorgd voor een ouderavond.
Deze ouderavond (voor de ouders van groep 7 en 8) is op dinsdag 12 oktober.
Inloop is vanaf 19:15 uur en de voorlichting begint om 19:30 uur. Deze avond wordt verzorgd door
de GGD.

Oud Papier
De nieuwe data voor het oud papier zijn vastgesteld. Bij deze info krijgen jullie ook het nieuwe
schema mee. Kijk even goed wanneer je aan de beurt bent.

Voorleeskampioenschap “De Klaeter”
Vrijdag 15 oktober is het Voorleeskampioenschap van De Klaeter. Tijdens dit kampioenschap mogen
kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een stukje voorlezen uit hun lievelingsboek. Een zeer deskundige
jury zal beoordelen wie de Voorleeskampioen van De Klaeter wordt. Deze kampioen mag daarna
meedoen met het Kampioenschap van Weststellingwerf. Het wordt vast weer een prachtige ochtend
met vele grappige en spannende verhalen.

Alvast noteren
26 oktober start Danslessen
30 oktober Oud papier
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