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Agenda

AGENDA WEEK 10
maandag

21 maart

dinsdag

22 maart

Voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Wolvega

woensdag

23 maart

Open dag!

donderdag

24 maart

Kunstenaar in de klas

vrijdag

25 maart

maandag

28 maart

dinsdag

29 maart

Fietsdag gr.7-8

woensdag

30 maart

Grote Rekendag

donderdag

31 maart

Actie Oekraïne
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AGENDA WEEK 11

vrijdag

01 april

maandag

04 april

dinsdag

05 april

Lammetjes kijken groep 1-2

woensdag

06 april

Schoolvoetbaltoernooi/ uitje groep 1-2 Veerkieker

donderdag

07 april

vrijdag

08 april

Sponsorloop Oekraïne
AGENDA WEEK 12

Opbrengst oud papier
In januari is er in totaal 3,520 ton oud papier opgehaald. Het ging hierbij om €362,24. Dit is weer
een heel mooie opbrengst!
Na afgelopen zaterdag is het volgende verzoek bij mij binnengekomen; Wil iedereen het papier
a.u.b. goed verpakken!!! Dus dozen dichtbinden met een touwtje of afplakken met tape!!
Te vaak worden er open dozen met los papier bij de weg gezet. Als ze omvallen ligt al het papier op
straat of in de sloot. We zullen het ook nog op de facebook pagina van het dorp laten zetten.

Voorleeswedstrijd
Dinsdag 22 maart was de Voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Wolvega. Onze
schoolkampioen Bente, mocht hier ook heen. En we zijn heel trots op het feit dat Bente
door is naar de volgende ronde. Ontzettend goed gedaan Bente!!

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.
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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.

Veilig Verkeer Nederland
De groepen 5-6 en 7-8 krijgen binnenkort oefening in fietsen in het verkeer. Hierbij gaan de
kinderen van groep 7-8 hun route naar het voortgezet onderwijs verkennen. Groep 7-8 heeft deze
les op 29 maart en groep 5-6 heeft hem op 12 april. De kinderen moeten die dag op de fiets op
school komen.

Grote Rekendag
Woensdag 30 maart is de Grote Rekendag. Alle scholen van Nederland kunnen hieraan mee doen.
Ook voor de kinderen van De Klaeter zal de hele dag in het teken staan van rekenen en wiskunde.
Het thema dit jaar is Bouwkunde.

Actie Oekraïne
Donderdag 31 maart gaan de kinderen actie voeren voor Oekraïne. De kinderen komen langs de
huizen om lege flessen op te halen. Verder worden er cakejes en koekjes verkocht en hebben de
kinderen armbandjes gemaakt die ook verkocht gaan worden.
Op vrijdag 01 april ( geen 1-april grap) houden we een sponsorloop. Deze loop begint om 13:45 uur
en eindigt om 14:15 uur. De kinderen van groep 3 t/ m 8 lopen mee, maar ook de kinderen van
groep 1 en 2 mogen meedoen. De sponsorloop wordt gehouden op het sportveld. Een rondje om het
korfbalveld (kunstgras) is de afstand van iedere ronde. Hoe meer rondjes, hoe meer geld je kunt
ophalen voor het goede doel. Komende week gaan de kinderen hun sponsoren zoeken.
We hopen dat heel veel ouders en mensen uit het dorp de kinderen komen aanmoedigen!!

Lammetjes kijken
Dinsdag 5 april gaan de kinderen van groep 1-2 naar Izie en Annie om daar de lammetjes te
bewonderen. En met een beetje mazzel mogen ze de lammetjes ook vast even aaien.

Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 6 april is het schoolvoetbaltoernooi. Alle kinderen van groep 7-8 hebben zich hiervoor
opgegeven. Wat ontzettend fijn. De kinderen zijn op dit moment al druk aan het oefenen. We hopen
op een heel mooie middag en natuurlijk op heel veel publiek. Zoals ieder jaar is het toernooi op
Sportpark de Molenwieck in Wolvega.

Alvast noteren
12 april
Klaeterinfo mee
14 april
Paasactiviteit
15 t/m 18 april Goede vrijdag/Pasen.
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