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dan vrij zijn om naar huis te gaan. Mocht het
i.v.m. uw werk niet lukken om tot 15.15 uur
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houden de leerkrachten een oogje in het zeil.
Na de herfstvakantie nemen we aan dat ook

muziekproject muzikaal af met veel

dit opgelost zal zijn.

dan vanaf 14.00 uur ook van harte welkom

Groep 1 & 2

op obs de Klaeter om dit gezamenlijke

Groep 1-2 heeft deze week het thema: “Wie

moment mee te maken. We rekenen op uw

ben ik” afgerond. We hebben gepraat n

komst! Na afloop mag u uw kind mee naar

gewerkt over hoe je er uitziet, waar je goed

huis nemen.

in bent, waar je trots op bent, maar ook wat

Ouderavond

Jaargang: 2018-2019

de eerste weken nog op school blijven en

Op maandagmiddag 8 oktober sluiten we het
verschillende muziekinstrumenten. U bent

Nieuwsbrief

oppas te kunnen regelen, dan mag uw kind

ze nog willen leren. Hier zijn we vervolgens
druk mee aan de slag gegaan.: bijvoorbeeld

Wat fijn dat er het merendeel van de

met veters strikken, een huis bouwen of

gezinnen tijdens deze avond

muren metselen of al een beet je leren lezen!

vertegenwoordigd was! Binnenkort ontvangt

De komende weken gaan we werken en

u de notulen van deze avond, zodat ieder van

verschillende activiteiten doen over

de besproken en afgesproken zaken op de

verschillende werelddelen vanuit de methode

hoogte kan zijn.

Schatkist. Een nieuwe methode waar we de

Overblijven op maandag

licentie voor hebben aangeschaft en de
benodigde materialen kunnen lenen van obs

Tijdens de ouderavond hebben we

de Klaeter. Zo maken ook de leerlingen van

vastgesteld dat de samenwerking op

groep 1-2 kennis met de nieuwste methode

maandag met obs de Klaeter voor zowel de

Schatkist.

leerlingen als de leerkrachten voordeel
oplevert. De leerlingen vinden het fijn om

Sportactiviteiten

met andere kinderen buiten te spelen,

De kleuters hebben afgelopen dinsdag een

samenwerkinsgopdrachten te doen, etc. de

beweging les van Karin Willems gehad.

leerkrachten kunnen i.o.o. lesprogramma’s

Bewegen op muziek, klimmen en klauteren

ontwikkelen waarin dit aan de orde komt.

en de koprol voor- en achteruit. Aankomende

De komende twee keer zullen we ’s middags

dinsdag 2 oktober en dinsdag 9 oktober komt

nog meedoen aan de muziekworkshops.

Karin weer met onze kleuters gymen. Wilt u

Er is besloten om ook na de Herfstvakantie

uw kind gymkleren meegeven?

op de maandagen te gaan samenwerken met

Op 5 oktober vindt tijdens de gymles de

de Klaeter. Dat betekent dat de schooltijden

karate-clinic voor

op maandag in het vervolg van 8.30 uur tot

groep 5-6-7 in de Duker plaats.

14.30 uur zijn.
Vanaf komende maandag willen we graag
dat de leerlingen op school hun lunch

Uitjes

nuttigen. Tussen 12.00- en 12. 45 uur is de

Rijksmuseum groep 7

overblijf ook aanwezig. Mocht uw kind toch

Donderdag 27 september is groep 7 naar het

tussen de middag thuis verwacht worden,

Rijksmuseum geweest. Om 8.20 uur stond de

dan verwachten we wel dat hij/zij om 12.45

bus klaar voor vertrek. Nadat we de kinderen

uur weer op school terug is. Daarna
vertrekken we naar de Klaeter en zijn om
14.30 uur weer terug, waarna alle leerlingen
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van de

kinderen van groep 1,2 en 5 gaan hier naar

andere scholen hadden opgehaald,

toe met de juffen. De kinderen mogen 1 of 2

vertrokken we naar Amsterdam!

gewone of “gewonde” knuffels meenemen.

Eenmaal in het Rijksmuseum aangekomen,

Vervoer is geregeld.

kon de rondleiding beginnen. We werden
meegenomen in de tijd van de Gouden Eeuw.
Wat een prachtige schilderijen, kunstwerken

Agenda

en andere voorwerpen hebben wij gezien!

02 oktober

Bewegen met kleuters

Ook mochten we aan dingen ruiken en

02 oktober

Voorstelling groep 1-2

voelen. Zo ontdekten wij welke specerijen in

02 oktober

3e tennisles groep 5-6-7

die tijd werden verhandeld.

04 oktober

Gelukkig nam de gids ons ook even mee naar

Voorstelling groep 5-6-7.
Gaat niet door is verzet naar

het beroemde schilderij De Nachtwacht. Wat

november do 22.

een prachtwerk is dat zeg! De gids vertelde

05 oktober

Karate clinic groep 5-6-7

ons allerlei weetjes over dit bijzondere

08 oktober

Afsluiting muziekproject

kunstwerk.

14.00 uur obs de Klaeter

We hebben een leerzame en gezellige dag

09 oktober

Bewegen met kleuters

met elkaar gehad! (zie onderaan dit

09 oktober

4e tennisles groep 5-6-7

weeknieuws de prachtige groepsfoto!)

15 oktober

Verrassing!!

16 oktober

laatste tennisles groep 5-6-7

Tijdens de Kinderboekenweek is er voor de

22-26 oktober Herfstvakantie

leerlingen van groep 1-2, groep 5-6 en groep
7 een voorstelling in het Vlechtwerk
vastgelegd. De krekel en de mier, gespeeld
door Peter Faber. Deze gaat in oktober niet
door maar is verzet
naar November.
En….. dan hebben we
in het kader van de
Kinderboekenweek
en Dierendag een
heel bijzondere dag
besproken. Wat dat is
blijft nog even een verrassing. Maar op
maandag 15 oktober staat er iets heel
moois voor alle kinderen te wachten. Houdt u
er maar rekening mee dat ze een hele dag
weg zijn!

Dierendag
In het kader van Dierendag op 4 oktober a.s.
mogen alle leerlingen hun lievelingsknuffel
mee naar school nemen. We zijn uitgenodigd
om mee te doen aan het
knuffeldierenspreekuur op de Blesse waar
een ouder van onze school de “gewonde”
knuffels zal
behandelen. De
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