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AGENDA WEEK 43
maandag

25 oktober

dinsdag

26 oktober

woensdag

27 oktober

donderdag

28 oktober

vrijdag

29 oktober

zaterdag

30 oktober

maandag

01 november

dinsdag

02 november

woensdag

03 november

donderdag

04 november

vrijdag

05 november

maandag

08 november

dinsdag

09 november

woensdag

10 november

donderdag

11 november

vrijdag

12 november

Klaeterinfo mee / start Danslessen

Oud papier / juf Annigje jarig
AGENDA WEEK 44

Juf Hildewies jarig
AGENDA WEEK 45

Sint Maarten

Voorleeskampioen “De Klaeter”
Vrijdag voor de herfstvakantie hebben we de Voorleeswedstrijd op school gehouden. Er hadden zich
5 kinderen aangemeld. Alle kinderen zaten vol spanning te luisteren en de jury, onder leiding van
Wiebe, deed zijn uiterste best alles goed te beoordelen. Na rijp beraad van de jury kwam Bente als
unanieme winnaar uit de bus! Bente nogmaals van harte gefeliciteerd!! Bente mag onze school
vertegenwoordigen op de gemeentelijke Voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Wolvega.

Danslessen
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met de danslessen voor de
groepen 3 t/m 8. Deze lessen worden gegeven door Clarette
van dansstudio Oosterwolde. Voor de kinderen een erg leuke
manier om kennis te maken met dans en muziek. Dit zijn erg
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waardevolle zaken voor de ontwikkeling van een kind.

St. Maarten
Donderdag 11 november houden we de lampionoptocht met school.
We zijn heel blij dat het dit jaar weer door kan gaan. De kinderen
worden om 18:00 uur op school verwacht. De ouders van de
kleuters mogen gezellig meelopen. Voor de kinderen van groep 3
t/m 5 zorgen wij voor begeleiding.
De leerlingen van groep 1 t/m 5 gaan met hun lampionnen door een
gedeelte van het dorp. De leerlingen moeten een lampionstokje,
voorzien van naam en werkende batterijen, meenemen naar school.
Op school wordt een lampion gemaakt. De jongere broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook
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meelopen. Ze zijn van harte welkom om dit feest met ons te vieren. Kinderen die nog niet op de
basisschool zitten moeten zelf voor een lampion zorgen. De leerlingen van groep 6,7 en 8 gaan weer
een “spooktocht” houden, verzorgd door de kinderen van groep 8. Na afloop worden alle kinderen
getrakteerd. Om ongeveer 19.30 kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Schoolfruit
Op 15 november start het schoolfruit weer. Iedere dinsdag wordt het
fruit of de groente op school bezorgd. Wij laten dan aan de kinderen
weten welk fruit of groente er voor die week is. Lust een kind iets
echt niet dan kan hij/zij eigen fruit meenemen. Het is wel de
bedoeling dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit
of groente eten in de kleine pauze..

Oud Papier
Zaterdag a.s. wordt het oud papier weer opgehaald. Ik hoop dat iedereen wil zorgen dat het oud
papier netjes verpakt langs de kant van de weg staat.
Iedereen heeft het rooster ontvangen, dus mocht je niet kunnen, zorg dan zelf even voor
vervanging.

30-10-2021

Route 1
Route 2
Route 3

Route 1
R. Koopman 441490 / Klarenberg 06-53152788
Route 2
vd Walle 0623496398/ Strampel 476031
Route 3
Banda 433227/ B.Siebenga 06-10030751
IJkenweg + Kontermansweg
Jokweg + Oude Jokweg
Vinkegavaartweg vanaf Vinkegavaartweg 5/7 + Hoeveweg + Klaeterlaene,
Vinkegavaartweg: t/m nr 9, de fam. Nauta en de fam. Dedden bij de brug.

Alvast noteren
15 november
16 november
26 november

start schoolfruit
Klaeterinfo mee
juf Saskia jarig
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