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Samenwerking Triangel de
Klaeter
A.s. maandag heeft een iets andere invulling
dan de vorige twee maandagen. Tot nu toe
zijn we hele dagen op de Klaeter geweest
i.v.m. het muziekproject. A.s. maandag gaan
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we alleen ’s middags naar de Hoeve toe,
zodat we wel kunnen blijven deelnemen aan

kunnen nemen. In de Stellingwerf komt

de workshops. De kinderen blijven deze

hierover meer informatie te staan.

maandag allemaal over op onze eigen school.

Iedere dinsdag gaan de groepen 5-6-7 naar

We hebben dan pauze van 12-12.40 uur. Wilt

de tennisbaan voor hun tennislessen. Deze

u hen eten en drinken voor de lunch

zijn van 14.15-15.15 uur.

meegeven? Na de gezamenlijke lunch

Voor de kleuters hebben we ook iets moois

vertrekken we naar de Hoeve en zijn om

geregeld: De komende drie dinsdagen krijgen

14.30 uur weer bij school terug. Dan zijn

de leerlingen van groep 1-2 een bijzondere

onze leerlingen vrij.

bewegingsles van juf Karin Willems uit

Op maandagmiddag 8 oktober sluiten we het

Jubbega. Deze lessen vinden plaats in onze

muziekproject muzikaal af met veel

gymzaal. Met veel bijzondere materialen om

verschillende muziekinstrumenten. U bent

te klimmen en te klauteren en om te

dan vanaf 14.00 uur ook van harte welkom

bewegen op muziek zal het vast een

op obs de Klaeter om dit gezamenlijke

inspirerende gymles voor hen worden.

moment mee te maken. We rekenen op uw

Op 5 oktober vindt de karate-clinic voor

komst! Na afloop mag u uw kind mee naar

groep 5-6-7in de Duker plaats.

huis nemen.

Uitjes

Ouderavond

Vanmorgen hebben de leerlingen van groep

A.s. woensdagavond 26 september hebben

1-2 samen met de peuters van de

we weer een gezamenlijke ouderavond

peuterspeelzaal heerlijk gespeeld. Ze

gepland. Tijdens deze avond willen met u

mochten ook een ritje maken in de nieuwe

graag ervaringen uitwisselen n.a.v. de eerste

stins. Dat was een mooie belevenis!

schoolweken.
Ook zullen de MR en de Oudervereniging hun
jaarverslagen en de financiële

Nieuwsbrief

verantwoording met u delen.
We rekenen op uw komst! Mocht u
onverwacht verhinderd zijn, wilt u ons dit dan
even laten weten?

Sportactiviteiten

A.s. donderdag 27 september gaan ze ’s

A.s. maandag hebben de leerlingen van onze

morgens naar obs de Klaeter waar ze gaan

school om 11.15 uur een hardloopclinic. Deze

luisteren naar actief voorlezen. Een manier

wordt verzorgd door de buurtsportcoach en is

van voorlezen om uw kind actief te laten

een voorbereiding op het rondje Lindewijk

meedoen, laten reproduceren en luisteren

waar de leerlingen, als ze willen aan deel

naar een mooi verhaal. De ouders van onze
groep 1-2 leerlingen zijn van harte
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uitgenodigd om mee te gaan. Het zal

heel bijzondere dag besproken. Wat dat is

ongeveer een uurtje duren.

blijft nog even een verrassing. Maar op
maandag 15 oktober staat er iets heel

Rijksmuseum:

moois voor alle kinderen te wachten. Hout u

In tegenstelling tot eerdere berichten gaan

er maar rekening mee dat ze een hele dag

niet alle leerlingen uit groep 5-6-7 naar het

weg zijn!

Rijksmuseum. De bus was vorig schooljaar al
besproken en was berekend op het
leerlingenaantal van de huidige groepen 7 en

Agenda

8. Voor alle basisscholen wordt gratis

24 september Hardloop clinic

busvervoer aangeboden naar het museum.

25 september 2e tennisles groep 5-6-7

Voorwaarde is wel dat je met minimaal 45

25 september Bewegen met kleuters

leerlingen reist. Om die reden is er toen

26 september Ouderavond ( 20.00-21.30 u)

gekozen om dit uitstapje in gezamenlijkheid

27 september Actief voorlezen de Klaeter

met de bovenbouwgroepen van OBS de

27 september Rijksmuseum groep 7

Blesse en de Fredericusschool te maken.

02 oktober

Bewegen met kleuters

Door de verschuiving naar een andere school

02 oktober

Voorstelling groep 1-2

is er geen ruimte extra vrijgekomen. Dat

02 oktober

3e tennisles groep 5-6-7

houdt in dat alleen groep 7 samen met juf

04 oktober

Voorstelling groep 5-6-7

Elbrich naar het Rijksmuseum gaat. Juf Titia

05 oktober

Karate clinic groep 5-6-7

blijft bij groep 5-6.

08 oktober

Afsluiting muziekproject

De volgende informatie is voor het uitje naar

14.00 uur obs de Klaeter

het Rijksmuseum op donderdag 27

09 oktober

Bewegen met kleuters

september a.s. van belang:

09 oktober

4e tennisles groep 5-6-7

De leerlingen maken deze dag kennis met de

15 oktober

Verrassing!!

mooiste schatten en spannendste verhalen

16 oktober

laatste tennisles groep 5-6-7

uit de Gouden Eeuw. Tijdens een zintuiglijke

22-26 oktober Herfstvakantie

rondleiding over het dagelijkse leven in de
17e eeuw is er ook aandacht voor het verhaal
van het Rijksmuseumgebouw.
Omdat de bus op tijd wil vertrekken
verwachten wij deze ochtend uw
zoon/dochter om 08.15 uur in de klas. Wilt u
een lunchpakket en drinken meegeven, de
kinderen blijven de hele dag weg. Daarnaast
mag wat fruit en extra drinken mee worden
gegeven. De leerlingen komen op het
normale tijdstip uit school (15.15 uur).
Het zal vast een mooi en bijzonder uitje voor
hen worden.
Tijdens de Kinderboekenweek is er voor de
leerlingen van groep 1-2, groep 5-6 en groep
7 een voorstelling in het Vlechtwerk
vastgelegd.
En….. dan hebben we
in het kader van de
Kinderboekenweek
en Dierendag een
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