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Agenda

AGENDA WEEK 10
maandag

07 maart

dinsdag

08 maart

woensdag

09 maart

donderdag

10 maart

vrijdag

11 maart

maandag

14 maart

dinsdag

15 maart

woensdag

16 maart

donderdag

17 maart

Museum ’t Kiekhuus groep 3 & 4

vrijdag

18 maart

Pannenkoekdag

zaterdag

19 maart

Oud papier
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AGENDA WEEK 11

AGENDA WEEK 12
maandag

21 maart

dinsdag

22 maart

Klaeterinfo mee – Voorleeswedstrijd

woensdag

23 maart

Opendag Comprix

donderdag

24 maart

Kunstenaar in de klas groep 3 & 4

vrijdag

25 maart

Geen Personeelsdag
I.v.m. de onzekerheden rondom corona heeft ons bestuur besloten dit jaar geen Personeelsdag te
organiseren. Op de jaarplanning stond de Personeelsdag wel, maar was het hokje met datum ervoor
leeg gelaten (omdat de datum dus nog onbekend was). Dit heeft wel voor de nodige verwarring
gezorgd bij ouders en daarom zorg ik ervoor dat op de komende jaarplanning, data die nog niet
bekend zijn, aangegeven worden met een vraagteken.

‘t Kiekhuus
Donderdag 17 maart gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar museum ’t Kiekhuus. Dit is in het
kader van ons Heemkunde onderwijs. Kinderen leren hier hoe er vroeger gewerkt, geleerd en
geleefd werd. Een heel waardevolle aanvulling op het dagelijks onderwijs. De ouders van groep 3 en

Klaeterinfo

4 horen nog of er vervoer nodig is voor deze activiteit.

Pannenkoekdag
Eindelijk mag er weer meer en we gaan hier ook direct lekker gebruik van maken. Vrijdag 18 maart
is de Nationale Pannenkoekdag. Op deze dag gaan we lekker met alle kinderen, opa’s en oma’s,
oudere mensen uit het dorp én toekomstige kleuters pannenkoeken eten.
We starten dan om 12:00 uur met eten. De kleuters kunnen rond 12:45 weer uit school gehaald
worden. Deze dag hoeft er dus geen lunch mee naar school.
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Rapporten mee naar school
Alle kinderen hebben hun rapport vol trots aan opa’s, oma’s, ooms, tantes enz. kunnen
laten zien. Daarom vragen we iedereen het rapport nu weer op school in te leveren. Bij
voorbaat onze hartelijke dank.

Voorleeswedstrijd
Dinsdag 22 maart is de Voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Wolvega. Onze
schoolkampioen Bente, mag hier ook heen. We wensen Bente alvast heel veel succes en
een heel fijne avond!

Oud Papier
Zaterdag 20 maart wordt het oud papier weer opgehaald. Zorg ervoor dat het papier goed
verpakt bij de weg staat.
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Route 1
Route 2
Route 3

Zijlstra 430346/ M.Koopman(Keano)0616333607
Zeeman 06-10348733/ Beekman 0620497652
Vd Draai 0610321439/ v.Veen 0630721660

Opendag Comprix
Woensdag 23 maart is onze Opendag. Op deze dag zijn alle kinderen welkom die
overwegen naar onze school te komen. Een heel gezellige dag dus waarop wij laten zien
hoe er bij ons op school geleerd en gespeeld wordt. Ook stellen we de school open voor de
ouders van alle kinderen die nu al op school zitten. Jullie zijn van 8:30 tot 10:00 van harte
welkom op school. De kinderen laten jullie dan zien waar ze zoal iedere dag op school mee
bezig zijn. Doordat deze dag ook gym gegeven wordt kan het helaas niet op een ander
moment van de dag.

Kunstenaar in de klas
Donderdag 24 maart komt er een echte kunstenaar in groep 3 en 4. Deze kunstenaar laat
kinderen zien wat kunst is, hoe je het kunt maken en wat je misschien allemaal nodig
hebt. We zijn heel benieuwd of er ook allemaal kunstenaars in dop bij ons op de Klaeter
zitten.

Alvast noteren
30
06
12
14
15

maart
Grote Rekendag
april
schoolvoetbaltoernooi
april
Klaeterinfo mee
april
Paasactiviteit
t/m 18 april Goede vrijdag/Pasen.
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