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AGENDA WEEK 5
maandag

28 januari

dinsdag

29 januari

woensdag

30 januari

donderdag

31 januari

vrijdag

1 februari

maandag

4 februari

dinsdag

5 februari

woensdag

6 februari

Dossierdag, alle leerlingen zijn vrij!

donderdag

7 februari

Programmeren groep 1 t/m 5

Programmeren groep 1 t/m 5

AGENDA WEEK 6
Schooluitje n.a.v. thema ‘Techniek’ (onder voorbehoud)

Klaeterinfo mee
vrijdag
Zaterdag

8 februari
9 februari

Remco Heite schaaktoernooi
Opruimochtend op school!!

Praatje vooraf …..
Als ik deze nieuwsbrief schrijf, is het buiten prachtig wit.
De winter is dan toch begonnen …en de eerste meters op natuurijs
worden hier en daar alweer gemaakt. Wie weet …stromen de
aanmeldingen bij de schaatsverenigingen de komende weken wel
weer binnen en zijn er verschillende schaatstalentjes in de maak.
Op school zijn we in het nieuwe jaar alweer twee weken hard aan het werk. Inmiddels is er een start
gemaakt met de halfjaarlijkse toetsen van CITO. Een check of we nog steeds de goede dingen doen,
want onze leerlingen moeten profijt hebben van ons dagelijkse aanbod. Tijdens de dossierdag op 6
februari analyseren we met het gehele team de gegevens die we tot nu toe verzameld hebben in dit
schooljaar en stippelen we in grote lijnen een route uit voor de rest van dit schooljaar. Een drukke,
maar zeer waardevolle periode op school.
Daarnaast zijn we gestart met ons nieuwe thema. Wat geeft het werken

Klaeterinfo

met thema’s veel mogelijkheden en wat is het prachtig om de
nieuwsgierigheid van de kinderen te zien als er een nieuw thema onthuld
wordt tijden de startactiviteit.
De rommelmarkt is op zaterdag 23 februari. Informatie rondom de
rommelmarkt wordt spoedig met u gedeeld, maar noteert u wel alvast de datum?
Tot zover!
Ingrid van Veen
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
morgen
middag
X
X
4 februari
5 februari
X
X
6 februari
(X)
7 februari
8 februari

28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
1 februari

morgen
Vanaf 11.00 uur

middag
X

X

X
X

* In principe aanwezig volgens bovenstaand rooster (wijzigingen kunnen zich gaandeweg de week voordoen)

Schoolontwikkeling
Op obs de Klaeter willen wij een aantrekkelijke leeromgeving creëren, waar leerlingen hun eigen
manier van leren ontdekken en kunnen toepassen. In deze leeromgeving werken wij doelmatig en
gebruiken we thema’s om ons onderwijs in te richten. In dit schooljaar staan 7 thema's centraal.
Ieder thema start met een gezamenlijke (schoolbreed) activiteit. Deze activiteit kan georganiseerd
zijn op het plein of in de school. Vervolgens werken we 5 weken aan een thema. Het doelgericht
werken staat altijd centraal.
Doelen vanuit verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde en waar mogelijk rekenen en taal/lezen) worden zoveel
mogelijk gekoppeld aan het thema. Ieder thema sluiten we af met een
presentatie. Deze presentatie is voor ouders, maar ook voor overige
belangstellenden. Het team volgt een tweejaarlijkse scholing (Windesheim)
om kwalitaitef goed vorm en inhoud te kunnen geven aan deze manier van
werken.
Hoe krijgt deze manier van werken vorm in de klassen?
1.)

‘Wat weet ik al?’

2.)

‘Wat wil ik weten, wat wil ik leren?’

3.)

Welke woorden ken ik al en welke nog niet?

4.)

Onderzoeksvraag per groep opstellen.

5.)

Activiteiten koppelen

6.)

Toewerken naar de presentatie, wat heb ik nodig
om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag?

En daarnaast:
…..is er oog voor talent
Welk talent wil je met ons delen, wil je presenteren?
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten..??? Komt u gerust eens langs op onze school!!

Contactgesprekken
Op dinsdag 12 en donderdag 14 februari staan de contactgesprekken gepland. De contactgespreken
hebben een verplicht karakter, omdat wij met u de ontwikkeling van uw kind(eren) willen bespreken
en het rapport willen toelichten. Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar
huis. U ontvangt volgende week een rooster via de mail, waar wij de gesprekken gepland hebben.
Mocht u niet op het geplande tijdstip kunnen, dan kunt u onderling ruilen.
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Thema ‘Techniek’
Maandag 21 januari zijn we gestart met een nieuw thema. Bij binnenkomst stonden er allemaal
proefjes klaar en stond Willy Wortel op ons bord afgebeeld. De opening van ons nieuwe thema:
‘Techniek’. De leerlingen hebben vervolgens allemaal proefjes gedaan. In groepjes wordt er op
zulke momenten heel goed samengewerkt. Het blijkt maar weer eens hoe graag kinderen willen
ontdekken, willen experimenteren.
De komende weken zullen er tal van leerdoelen aan bod komen. Er zijn
verschillende activiteiten gekoppeld aan deze doelen. Bij sommige
activiteiten hebben we toch wel wat hulp nodig. DUS: Als u in de
gelegenheid bent en ons wilt helpen, dan waarderen wij dat enorm. U
kunt in dat geval contact opnemen met school. Op 12 februari
presenteren we wat we hebben geleerd en ook hoe we hebben geleerd.
U bent nu alvast van harte uitgenodigd!! Wilt u ons, vanuit uw eigen
kennis iets meer vertellen over de techniek, ook dan horen wij dit graag!
Deze keer is het de bedoeling om het thema af te sluiten met een
passend uitje. Hiervoor hebben we nog wel vervoer nodig. Het uitje is
dus nog onder voorbehoud.

Communicatie
Om onze ouders te informeren, gebruiken we het communicatiemiddel ‘Klasbord’. De leerkrachten
informeren u zowel organisatorisch als inhoudelijk over wat er op school gebeurt en wat actueel is.
Deze manier van communiceren is veilig en alleen door de ouders te lezen die hiervoor zijn
aangemeld. Onze ervaring met ‘Klasbord’ is prima, omdat wij denken dat wij u op deze manier snel
kunnen informeren over het reilen en zeilen binnen de school. Een duimpje of een korte reactie
wordt overigens door de leerkrachten wel zeer gewaardeerd.
Daarnaast komt de Klaeterinfo 1x in de twee weken uit om u, maar ook overige belangstellenden, te
informeren. Het communiceren via de mail willen we zoveel mogelijk beperken. In sommige gevallen
geven we de leerlingen een brief mee naar huis. Als we dat doen, dan valt deze informatie toch wel
onder ‘urgent’. Wij hopen u op deze manier zoveel mogelijk tijdig te informeren.
Natuurlijk bent u altijd welkom op school om meer informatie te verkrijgen. U kunt dan een afspraak
maken met de leerkracht, met de intern begeleider of met de directeur van de school.

Luizencontrole
Afgelopen dinsdag zijn alle leerlingen op luizen gecontroleerd. Op dit moment lijkt het rustig en is er
geen reden om nog eens te controleren. Na de voorjaarsvakantie is er weer een controle.

Schoolschaatsen
De leerlingen van groep 6,7 en 8 gaan weer met school te schaatsen in Thialf. Op vrijdag 8 februari
starten de lessen. Ze krijgen 4x schaatsles (08-02, 15-02, 01-03 en 08-03). De leerkrachten zijn
nog op zoek naar rijders. U kunt zich aanmelden bij juf Saskia of meester Robert.
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Website obs de Klaeter
HOERA!!! Het is eindelijk mogelijk om de website op een vrij eenvoudige manier actueel te houden.
Foto’s zijn met het nieuwe systeem veel eenvoudiger te plaatsen. Neemt u ook eens een kijkje op:
www.deklaeter.nl ?? Heeft u tips&trucs om de website op te vrolijken of nog meer actueel te houden,
kom dan even langs! Een beetje hulp, een beetje meer kennis op dit gebied is meer dan welkom.

Alvast noteren
6 februari

Margedag, alle leerlingen vrij!!

9 februari

Remco Heite schaaktoernooi

9 februari

Opruimochtend op school, alle hulp is welkom!!

12 februari

Presentatie thema 4 ‘Techniek’

12-14 februari

Contactgesprekken

15 februari

Rapporten mee!!

16 februari

Start voorjaarsvakantie t/m 24 februari

23 februari

Rommelmarkt, wij rekenen op uw hulp!!

25 februari

Start thema 5
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De volgende Klaeterinfo verschijnt op donderdag 7 februari
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