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Sportactiviteiten
De kleuters hebben afgelopen dinsdag een
beweging les van Karin Willems gehad.
Bewegen op muziek, klimmen en klauteren

Op maandagmiddag 8 oktober sluiten we het

en de koprol voor- en achteruit. Dinsdag 9

muziekproject muzikaal af met veel

oktober is het al weer de laatste keer dat

verschillende muziekinstrumenten. U bent

Karin met onze kleuters gymmen. Wilt u uw

dan vanaf 14.00 uur ook van harte welkom

kind gymkleren meegeven?

op obs de Klaeter om dit gezamenlijke

Ook de tennislessen zijn weer geweest. We

moment mee te maken. We rekenen op uw

zien al vooruitgang in hun tennisprestaties!

komst! Na afloop mag u uw kind mee naar

Nog 2 lessen tot aan de herfstvakantie. Wie

huis nemen.

weet ontspruit er wel een volgende

Ouderavond

Wimbledon finalist uit deze gelederen!
Vandaag hebben de leerlingen van groep 5-6-

In de bijlage vindt u de notulen van de

7 tijdens de gymles een karate clinic gehad.

zakelijke ouderavond. In de notulen staan

Vol enthousiasme werd hieraan mee gedaan.

verschillende afspraken die we met elkaar

Wat fijn dat onze kinderen met zo veel

gemaakt hebben. Ook de datum voor de

verschillende sporten in aanraking komen.

volgende ouderavond wordt erin genoemd.

Typecursus

vertegenwoordigd is i.v.m. de “geheime”

De typecursus kan doorgaan. Volgende week
wordt er al even kennis gemaakt de typejuf,

Noteert u de datum alvast?

zodat snel gestart kan worden. De kosten zijn

festiviteiten aan het begin van december.

Iedere maandag willen we graag dat de

wordt bekostigd uit onderwijsleergelden en

leerlingen op school hun lunch nuttigen.

dat de ouders van de deelnemende kinderen

Tussen 12.00- en 12. 45 uur is de overblijf

zelf 65,= per kind betalen . Voor wie dit niet

ook aanwezig. Mocht uw kind toch tussen de

kan bekostigen is er via de Stichting Leergeld

middag thuis verwacht worden, dan

ook de mogelijkheid om budget hiervoor aan

verwachten we wel dat hij/zij om 12.35 uur

te vragen.
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Klaeter

Overblijven op maandag

weer op school terug is. Daarna vertrekken

130 euro voor 12 lessen inclusief examen.
Besloten is dat 65,= per kind door de school

we naar de Klaeter en zijn om 14.30 uur

Kinderboekenweek

weer terug, waarna alle leerlingen

De afgelopen woensdag hebben de juffen van

dan vrij zijn om naar huis te gaan. Mocht het

Triangel de Kinderboekenweek op een

i.v.m. uw werk niet lukken om tot 15.15 uur

bijzondere wijze geopend. Als heuse

oppas te kunnen regelen, dan mag uw kind
de eerste weken nog op school blijven en
houden de leerkrachten een oogje in het zeil.
Na de herfstvakantie nemen we aan dat ook
dit opgelost zal zijn.

stewardessen mocht ieder kind plaatsnemen
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in het vliegtuig. Met elkaar zijn ze naar

tegen de hoest. De kinderen hebben hiervan

verschillende landen gevlogen, waar ze

genoten! Dank je wel Rodinde voor dit

bekeken hoe de kinderen daar met elkaar

knuffelspreekuur!

speelden. Onderweg is er zelfs een heerlijk
drankje uitgedeeld! Natuurlijk wordt er iedere
dag voorgelezen, waar we met elkaar naar
luisteren.

Sint Maarten
De leerlingen maken op school lampionnen
voor Sint Maarten. Er komt geen optocht
vanuit onze school zoals voorgaande jaren.
De kinderen gaan op vrijdag 9 november

Uitjes

naar een verzorgingstehuis in Noordwolde.
Voorafgaand hieraan kunnen de kinderen

In het kader van de Kinderboekenweek en

eten bij Patrick en Cindy thuis. De precieze

Dierendag een heel bijzondere dag

tijden hoort u nog van ons.

besproken. Wat dat is
blijft nog even een
verrassing. Maar op

Agenda

maandag 15 oktober

08 oktober

staat er iets heel

Afsluiting muziekproject
14.00 uur obs de Klaeter

moois voor alle

09 oktober

Bewegen met kleuters

kinderen te wachten.

09 oktober

4e tennisles groep 5-6-7

Houdt u er maar

15 oktober

Verrassing!!

rekening mee dat ze een hele dag weg zijn!

16 oktober

laatste tennisles groep 5-6-7

Kijkt u vooral ook goed in de agenda: daar

19 oktober

Herfstwandeling met alle

staan de nieuwste data in met veel
bijzondere excursies en activiteiten.

Dierendag
Er zijn gisteren veel dieren op het

leerlingen
22-26 oktober Herfstvakantie
1 november

Naar de Rietnymph: voor alle
leerlingen, lunch mee

5 november

knuffeldierenspreekuur geweest. Rodinde had

Fries Scheepvaartmuseum
Sneek: Vikingen en Friezen
alle leerlingen

9 november

Sint Maartenviering

15 november

Sprookje Openbaar Onderwijs
groep 5-6-7

22 november

Voorstelling groep 5-6-7.

haar spreekuur deze keer in de Blesse. Veel
dieren zijn vakkundig voorzien van een
pleister, een injectie of kregen een pilletje
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