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AGENDA WEEK 38
maandag

19 september

dinsdag

20 september

woensdag

21 september

donderdag

22 september

vrijdag

23 september

zaterdag

24 september

maandag

26 september

dinsdag

27 september

Directiecursus; Annigje afwezig

woensdag

28 september

Directiecursus; Annigje afwezig

donderdag

29 september

vrijdag

30 september
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Pleinklusdag
AGENDA WEEK 39

zaterdag
AGENDA WEEK 40
maandag

03 oktober

dinsdag

04 oktober

Dierendag

woensdag

05 oktober

Start Kinderboekenweek – zakelijke ouderavond

donderdag

06 oktober

vrijdag

07 oktober

zaterdag

Pleinklusdag
Zaterdag 24 september is de Pleinklusdag. Of beter gezegd…ochtend. We starten om 9:00 uur en
gaan tot 12:00 uur door, mocht dit nodig zijn. Op deze ochtend hopen we dat vele ouders komen
helpen om ons plein weer mooi te maken. Er zijn al een mooi aantal ouders die zich hebben
opgegeven. Opruimen, bladeren wegruimen, tafeltennistafel schoonmaken en mogelijk buitenberging
schilderen. Waar mogelijk zelf graag materialen meenemen. Vegers zijn er genoeg op school, maar
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bijv. een bladblazer hebben we niet. Vele handen maken licht werk!

Afsluiting Gouden weken
Donderdag 29 september gaan we met de hele school naar de Orchideeën hoeve. Dit doen we in het
kader van de Gouden weken. De kinderen hebben de afgelopen weken allerlei groepsvormende
activiteiten gedaan en leren hoe ze elkaar het best kunnen helpen. Zoveel positieve inspanning
verdient iets extra’s, vandaar. Kinderen nemen deze dag gewoon hun fruit en lunch mee naar
school.

Juf Brenda afwezig
Vrijdag 30 september is juf Brenda vrij i.v.m. het 50-jarig huwelijksfeest van haar ouders.
Sanne Breuers komt deze dag invallen.
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Nieuwe leerling
Op dit moment is Ilay aan het wennen op school. Hij heeft al verschillende keren meegespeeld met
de kleuters. Ilay wordt in begin oktober 4 jaar. We wensen Ilay en zijn ouders een heel fijne tijd bij
ons op school.

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is Gi-ga-groen!. Een pracht
thema waar we heel veel mee kunnen. Het past natuurlijk ook heel goed bij onze natuurlijke
schoolomgeving.

Dierendag
Dinsdag 4 oktober is het weer dierendag. Zoals ieder jaar mogen de kinderen hun huisdier mee naar
school nemen. Op het plein kunnen dan al die lieve huisdieren van 8:30-9:00 uur bewonderd
worden. Het is wel de bedoeling dat de dieren weer mee naar huis genomen worden door ouders, als
de school in gaat. Graag dieren aangelijnd of in een doosje of kooi mee naar school, van nature zijn
namelijk niet alle dieren vrienden van elkaar.

Ouderavond- Building Learning Power
Woensdag 5 oktober is de zakelijke ouderavond. Tijdens het tweede deel van de avond komt Anton
de Vries jullie vertellen over Building Learning Power. Dit is het concept waar we op school mee
werken om de kinderen te leren “leren”. Hoe houd je de focus, hoe stel je een doel voor jezelf enz.
Een avond die jullie zeker niet mogen missen!!!
In de week voorafgaand aan de zakelijke ouderavond ontvangen jullie de uitnodiging en de
vergaderstukken hiervoor.

Juf Brenda; Even voorstellen
Juf Brenda is nu alweer een paar weken bij ons op school en de meeste ouders hebben
ook al kennis met haar gemaakt. Voor degenen die haar nog niet gezien of gesproken
hebben heeft ze even een stukje geschreven waarin ze zichzelf voorstelt.
Beste ouders,
Ik ben als nieuwe leerkracht gestart op De Klaeter en via deze weg wil ik mij graag even
voorstellen aan jullie. De omgeving van De Hoeve is mij niet geheel onbekend, ik ben
geboren en opgegroeid in Blesdijke. Na mijn studie aan de PABO in Meppel, ben ik 15 jaar
geleden in Amersfoort terecht gekomen. Ondertussen alweer 11 jaar getrouwd met Ronald
en moeder van Maud (10 jaar) en Sam (8 jaar). Aan het einde van de zomervakantie zijn
wij verhuisd naar Nijeholtpade, waar we een leuke vrijstaande woning hebben gekocht.
Wij zullen ons daar niet vervelen aangezien wij ons nieuwe huis graag willen verbouwen en
willen aanpassen aan onze eigen wensen en ideeën.
Ik heb een erg leuk start gehad met de kinderen van groep 1/2 en vrijdagmiddag met de
kinderen van groep 3/4. Tijdens de inloopavond heb ik de ouders van de groep en enkele
andere ouders al mogen ontmoeten, dat vond ik erg prettig. Ik heb er heel veel zin in om
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er samen met de kinderen, het team en met jullie als ouders een leuk schooljaar van te
maken!

Alvast noteren
11 oktober
12 & 13 oktober
14 oktober

Klaeterinfo mee
Studie Tweedaagse directies (Annigje afwezig)
Schoolfotograaf (start 8:30 uur)
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