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Maandag 16 juni 

AGENDA  

Di 17 juni: laatste vergadering leerlingenraad 

Wo 18 juni: huttendag voor groep 7 en 8 (zie verderop in de Clausinfo) 

  3e creales 

Do 19 juni: uitreiking rapport (ipv 17 juni) 

Di 24 juni: bij voldoende aanmeldingen ouderavond over groepsindeling en formatie 

Wo 25 juni: spelletjesdag 

  Zomerfeest KDV/BSO 

Vr 27 juni: open podium groep 5-8 

Ma 30 juni: afscheidsmusical groep 8 in De Meenthe 

  Clausinfo 

Laatste schoolweek: een traktatie tijdens de TSO 

Vr 4 juli: 12:00 uur start zomervakantie  
 

Beste ouders/verzorgers, 

Het einde van het schooljaar nadert. Dit is altijd een drukke periode: einde jaar activiteiten, de 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en dit jaar komt daar natuurlijk het WK bij, waar ook velen 

vol van zijn! 

De formatie- en groepsindeling voor volgend jaar is bijna klaar. 

Vrijdag a.s. komt er een extra Clausinfo uit, waarin u kunt lezen hoe e.e.a. volgend jaar geregeld zal zijn 

en bij wie uw kind volgend jaar in de groep komt. 

Zoals elk jaar komt er daarna nog een ouderavond waarin we aan belangstellenden willen vertellen hoe 

we tot deze keuze zijn gekomen. Let wel: de avond zal niet gaan over individuele plaatsingen! 

Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 24 juni 19:30-20:00 uur. U kunt zich hiervoor vrijdag tm 

maandag per mail aanmelden. Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de avond niet door en zullen we uw 

vraag telefonisch of mondeling beantwoorden. 

Een hartelijke groet namens het team, Anke van Asselt. 

 

Persoonlijke berichten 

Na in eerste instantie erg sombere berichten, heeft Marleen Leeuwerink vorige week positief nieuws 

gehad. Haar overlevingskansen zijn daarmee gestegen van 20% naar 90 %. Wat een fijn bericht!! 

Volgende week beginnen de chemokuren, waar ze natuurlijk erg tegenop ziet. 

Mirjam Snijder heeft vorige week dinsdag een borst besparende operatie ondergaan. Donderdag a.s. 

verwacht ze de uitslag van het weefselonderzoek: natuurlijk erg spannend! De verwachting is dat er een 

serie bestralingen zal volgen. 

Beide moeders en hun gezinnen wensen we veel sterkte!! 

 

KORT-KORT 

Welke vader, moeder, opa, oma, buurvrouw,…. komt volgend jaar ons TSO-team versterken? Tegen een 

vrijwilligersvergoeding van €10,- per keer bent u volgens een rooster tussen 11:45 en 13:15 uur op 

school om met kinderen te eten en daarna toezicht te houden bij het buitenspelen. 

Eventueel belangstelling? Neem dan contact op met Geke-Jeannet Spruijt, gekejeannet@ziggo.nl of bel 

0521-514332. 

 

 

mailto:gekejeannet@ziggo.nl
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Huttendag  

U hebt natuurlijk al gemerkt dat er veel materialen naar school gebracht worden en de 

materialencontainer bij school staat . 

Woensdag wordt er op kindcentrum Claus een mannenactiviteit georganiseerd. 

Deze dag heeft als doelstelling om vaders nog meer bij de school te betrekken en de kinderen te laten 

ervaren hoe ze met betrekkelijk weinig materiaal iets kunnen bouwen. De kinderen moeten zelf heel veel 

dingen regelen en organiseren. Hoofdgedachte is dat we het samen met elkaar doen. 

De groepen 7 en 8, totaal ongeveer 80 kinderen, gaan  samen met de vaders een hut bouwen. 

Na de bouw van de hutten gaan we ons voorbereiden op de barbecue en 's avonds gaan we met z'n allen 

naar de wedstrijd van het Nederlands elftal kijken.  De dresscode is dan natuurlijk oranje.  

's Nachts gaan we in de zelfgebouwde hutten slapen en de volgende morgen gezamenlijk ontbijten. 

Allemaal best spannend. 

Daarna gaan we alles weer opruimen. 

We hopen dat het een gezellige activiteit zal worden. 

Alderic Weijs en Dolf van Dijk. 

 

Kinderopvang / BSO 

Wat hebben we prachtig weer gehad de laatste 

weken, de kinderen genieten van het 

buitenspelen. Vorige week zijn we met de 

kinderen van de kinderopvang een ochtendje 

naar kinderboerderij “Thijenkaampe” geweest, de 

kinderen hebben dieren geaaid en heerlijk 

gespeeld. 

Momenteel missen we erg veel reservekleding, 

heeft u thuis misschien nog kleding  liggen van 

de kinderopvang?  

Of heeft u nog kleding over? Wij zijn erg blij met 

broeken voor kinderen van 2 – 4 jaar! 

Woensdag 25 juni organiseren wij een 

Zomerfeest voor de kinderen (en ouders) van de 

kinderopvang en bso. Het beloofd een gezellige 

middag te worden! Komt u ook? U kunt zich 

opgeven via het strookje onderaan de uitnodiging 

die u heeft ontvangen. 

 

Nieuws uit groep 5 

 

Ook de laatste weken zijn we in groep 5 nog hard aan het werk. 

Voor een aantal kinderen is het aanleren van de tafels eenvoudig. 

Maar sommige kinderen hebben thuis veel geoefend. 

Wát een doorzetters!! Gelukkig heeft iedereen nu zijn of haar tafeldiploma 

gehaald!!! 

 

Op dinsdag 3 juni hebben we met groep 1 t/m 5 een heerlijk juffenfeest 

gehad. 

De kinderen waren mooi verkleed en hebben een spellencircuit gedaan. 

Zo hebben ze een waterestafette gedaan en chips gegeten met muts, sjaal en handschoenen aan! Wat 

was het een fijne ochtend! 

Op dit moment zitten we in de citoweken. Iedereen doet erg zijn best met de cito van rekenen, spelling en 

lezen! Er wordt hard gewerkt! 

 

Naast het maken van allerlei toetsen is er gelukkig ook nog tijd voor 

creatieve zaken. 

Met geld van de Oudercommissie kunnen we nog een extra creamiddag 

organiseren voor beide groepen 5 op vrijdagmiddag 20 juni a.s. Een 

docent van Scala komt op school om samen met de kinderen maskers 

van klei te maken. Dit gebeurt gewoon onder schooltijd. 

En op vrijdag 27 juni is er nog het open podium. We zijn benieuwd naar 

de optredens van de bovenbouw! 
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Vacature medezeggenschapsraad  

Als gevolg van het vertrek van een ouderlid ontstaat er aan het eind van het schooljaar een vacature in 

de Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee 

een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. 

De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht 

worden aan besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van 

vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, visie en beleid van de school etc. De MR vergadert 

ongeveer 6 tot 7 keer per jaar op een doordeweekse avond. De MR bestaat uit acht leden: 4 ouders en 4 

leerkrachten.  

Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie gezond verstand en betrokkenheid bij het 

wel en wee van Kindcentrum Claus is genoeg. 

Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie, neem dan contact op met Dennis Smit, 

voorzitter MR, (06-24286273) of meld je aan via m.r.claus@accrete.nl 

 

OPROEP OUDERCOMMISSIE  

We zijn dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste leden voor onze oude commissie. 

Als oudercommissie houden wij ons voornamelijk bezig met het bevorderen van ouderbetrokkenheid en 

participatie in de wijk.  

De OC vergadert ongeveer 6 x per jaar, in samenwerking met de MR en Anke. 

Als lid van de OC vertegenwoordig je de ouders van de kinderen van onze school. 

Heeft u belangstelling voor deze functie, wilt u zich dan melden bij Anke? 

U bent van harte welkom. Een hartelijke groet namens de zittende leden, 

Leonie Scholten (moeder van Justin en Dion groep 1) 

Diana Ritzema (moeder van Lucas Bos groep 5) 

Martine Termeulen (moeder van Rosalie groep 5 en Fabiën groep 1) 

 

Vakantiebieb 

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug in 

hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en dat kan heel 

goed digitaal met de Vakantie-Bieb-app van de bibliotheek. Op de Vakantie-Bieb-app voor tablet of 

smartphone, is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e-books) opgenomen. 

De nieuwste versie van de Vakantie-Bieb is van 1 juli tot en met 30 augustus 2014 te downloaden in de 

App Store en Google Play Store. Op www.vakantiebieb.nl vindt u meer informatie.  

P.S.: De Vakantiebieb is ook leuk voor ouders! 

 

Verkeerde Medaille?   

Afgelopen week hebben we met elkaar de avondvierdaagse gelopen en natuurlijk hoort er een herinnering 

bij deze sportieve prestatie. Welke medaille uw zoon of dochter hoort te ontvangen heeft u op het opgave 

formulier genoteerd.  

Wij hebben alles in het werk gesteld om de goeie medaille aan uw zoon/dochter mee te geven. Maar is er 

toch iets fout gegaan of heeft u misschien de verkeerde medaille aangevraagd dan kunt u de medaille 

ruilen.  

Medaille ruilen: Woensdag 18 juni tussen 13.30u-15.30u bij Visscher Sport (Steenwijkerdiep 25)  
 

2bike4alzheimer 

Op een tandem in 24 uur 400 kilometer fietsen is niet niks. De 20e & 21e van september wordt deze tocht 

gehouden. 27 Teams doen mee, waaronder een samengesteld team van drie Steenwijkers en drie 

Nijeveners.  

Tijdens de tocht staat de tandem symbool voor de ziekte van Alzheimer. Wie achterop de tandem zit heeft 

geen regie. Hier komt het aan op goed afstemmen met de bestuurder.  

De 2bike4alzheimer tocht duurt 24 uur en de teams rijden non-stop. 'De ziekte bepaalt tenslotte ook 24 

uur per dag het leven van de patiënt en zijn omgeving'. Met de eerste editie van 2bike4alzheimer hebben 

15 teams ruim € 46.000 euro bij elkaar gefietst. Dit jaar is het doel om samen meer dan €150.000 euro 

bij elkaar te fietsen. Het team “Op stap(pen)” wil graag minimaal € 2000 euro hiervoor aanleveren. Het 

minimum ‘startgeld’ bedraagt 1000 euro om mee te mogen/kunnen fietsen! 

Als je ons team (bestaande uit: Rowie Reinink, Rianne ten Berge, Margot Reinink, Remco Reinink, Ingrid 

http://www.vakantiebieb.nl/
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ten Berge en Geke-Jeannet Spruijt ) wil steunen en daarmee wilt laten zien dat je een steentje wil 

bijdragen kan je een bedrag naar eigen keuze storten via de website 2bike4alzheimer.nl vervolgens kies 

je het team: Samen op stap –pen. 

Verder zijn we nog op zoek naar sponsoring van fietsattributen (tandem, helm) personenvervoer en 

verlichting om ’s nachts goed en veilig o.a. de Veluwe over te kunnen fietsen. Heb je nog vragen/ideeën of 

andere suggesties? We houden ons van harte aanbevolen! 

Hoofdzaak is samen sterk maken voor research naar Alzheimer. 
http://www.2bike4alzheimer.nl/ 

 

 

Hieperdepiep!! 

Ook in juni vier(d)en veel kinderen hun verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd!! 

JUNI   

03-06 Timo van der Wal    

05-06 Jeppe Kok    

06-06 Jeroen Kajuiter    

07-06 Zara Alblas    

08-06 Annerieke van den Hof    

08-06 Marit Greveling    

08-06 Nikai Faber    

10-06 Antonio Radeljak    

10-06 Marlien van den Hof    

11-06 Aimee Heerschop    

15-06 Jort Algra    

15-06 Marijn Weijdema    

15-06 Mila Jongbloed 
   

16-06 Nienke de Haan    

17-06 Jolijn Troostheide    

19-06 Jeffrey de Boer    

21-06 Tekjwok Lual    

21-06 Vera Postel    

22-06 Amisha Wijman    

22-06 Tygo Mol    

23-06 Ewa van Sinderen    

23-06 Laura Lenting    

27-06 Chayenne Mooij  
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