november 2021
Zwemmiddagen
Dit jaar worden er voor groep 5 t/m 8 weer de zwemmiddagen georganiseerd.
Deze middagen vinden plaats in het zwembad van Parc Emslandermeer. Op
donderdag 18 november zal groep 5/6 gaan zwemmen, op donderdag 25
november is het de beurt aan groep 7/8. de kinderen gaan op deze middag met
de groepsleerkracht op de fiets naar het zwembad. De kinderen zijn om 14.00 uur
klaar bij het zwembad. Hiervandaan mogen zij alleen naar huis. Mocht dit een
probleem zijn, dan kunnen zij ook met de groepsleerkracht mee terugfietsen naar
school. Zij zullen dan rond 14.15 uur op school zijn. Mag uw kind niet van het
zwembad direct naar huis, geeft u dit dan even aan bij de groepsleerkracht.
Kinderen die naar de BSO gaan, fietsen ook mee terug met de groepsleerkracht.
De kinderen moeten deze dag hun zwemkleding en hun fiets mee naar school.
HALT voorlichting
Elk jaar organiseren samen met bureau HALT een voorlichting voor groep 7/8.
Denkt u daarbij aan onderwerpen als omgaan met groepsdruk of online veiligheid.
Dit jaar komt HALT maandagochtend 22 november op school voor een
voorlichting over omgaan met vuurwerk voor groep 7/8.
EHBO
Dit jaar gaan we weer van start met onze EHBO-cursus voor kinderen uit groep 8.
Vanaf donderdag 18 november zullen de vrijwilligers van EHBO vereniging
Vlagtwedde les geven aan de kinderen uit groep 8 van De Zaaier en De
Clockeslach. Opgeven kan nog tot woensdag 10 november. De lessen starten om
14.15 uur en zullen om ongeveer 15.15 uur afgelopen zijn. In het voorjaar volgt
een examen voor de kinderen. We wensen alle deelnemers veel plezier en succes!
Leden gezocht Ondersteuningsplanraad
Elke school maakt deel uit van een Samenwerkingsverband op het gebied van
zorg. De Clockeslach maakt deel uit van Samenwerkingsverband Groningen. In het
Samenwerkingsverband wordt beslist hoe er op scholen omgegaan wordt met de
zorg en alles wat daarmee samenhangt. Elk Samenwerkingsverband heeft een

Ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zitten ouders en leerkrachten om mee te praten
over de zorg op de scholen en de verdeling van de beschikbare gelden.
Op dit moment is de OPR op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de OPR. In de bijlage
vindt u alle informatie. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Tineke Wiegers
of Sander Zijlstra.
Schoolfonds
Deze week gaat de schoolfondsenvelop voor de derde keer mee naar huis. Er kan nog steeds
gestart worden met ons spaarsysteem. Dan betaalt u maandelijks € 5,50 (of € 9,00 wanneer
uw kind in groep 6, 7 of 8 zit). Wij zien de enveloppen graag tegemoet!

Sinterklaas
Hopelijk zal Sinterklaas op vrijdag 3 december samen met zijn Pieten een bezoek brengen aan
De Clockeslach. Ook dit jaar neemt hij voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een cadeautje mee.
De kinderen in groep 5 t/m 8 maken een surprise voor elkaar. De schooltijden zijn deze dag
aangepast.
Alle kinderen moeten om 8.15 uur op het schoolplein zijn.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag om 11.00 uur vrij. Zij hoeven dus geen
lunchpakket mee te nemen, fruit en drinken is voldoende. De kinderen van groep 5 t/m 8
zijn gewoon om 14.00 uur vrij. Zij moeten wel fruit, drinken en een lunchpakket meenemen
naar school.
Ouderraad
Oproep Ouderparticipatie
Een paar weken geleden hebben alle kinderen een formulier mee naar huis gekregen over de
ouderparticipatie. Op dit formulier staan diverse activiteiten vermeld, waar je je voorkeur aan
kan geven om mee te helpen je kind een onvergetelijke schooltijd te geven.
We zijn heel blij met de formulieren die al ingeleverd zijn! Super om te zien dat ouders zich zo
willen inzetten!
Uiteraard hopen we dat alle formulieren weer ingeleverd zullen worden, want meer handen
maken immers licht werk.
Heb je dit nog niet gedaan, zou je deze dan z.s.m. mee willen geven naar school?

oktober 2021
Indien je dit formulier niet meer hebt, geef dit dan aan ons of de leerkracht door
en wij zorgen dat je er nogmaals één mee krijgt.
Alle hulp wordt ontzettend gewaardeerd!
Namens de OR, maar vooral de kinderen…. Alvast bedankt!
Sinterklaasactie
Afgelopen week mochten alle kinderen diverse lekkernijen verkopen. De meeste
bestellingen zijn binnen en worden door ons verwerkt.
Ben je de bestelling en/of envelop vanmorgen vergeten mee te geven, geef deze
dan uiterlijk morgen alsnog mee, zodat we de bestellingen nog tijdig kunnen
verwerken en uit kunnen leveren.
P.S. vergeet niet het totale bedrag van alle bestellingen in de envelop te doen.
Sint Maarten
Aanstaande donderdag is het weer zover; dan vieren we Sint Maarten. Om alvast
in de stemming te komen, heeft de OR afgelopen week de gang al versierd in dit
thema. Vanwege de toegepaste Corona maatregelen, hierbij een foto van de
gang.

Bezoek Wildlands
Groep 5 t/m 8 werkt op dit moment met Alles-in-1 aan het thema “Dieren”. Daarom zullen zij
op vrijdag 19 november op excursie gaan naar Wildlands in Emmen. Hier zullen zij een
speurtocht gaan doen en ook andere opdrachten gaan maken. We gaan deze dag met auto’s
naar Emmen. In de loop van deze week ontvangen de ouders van deze kinderen meer
informatie over de schooltijden, vervoer, lunch etc. Deze excursie wordt betaald vanuit de
opbrengsten van het oud papier, dus namens alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 willen we de
ouders die meehelpen met het oud papier alvast hartelijk danken!
Studiedagen:
Donderdag 23 December 2021zijn alle kinderen vrij
Woensdag 9 februari 2022 zijn alle kinderen vrij
Woensdag 25 mei 2022 zijn alle kinderen vrij
Woensdag 27 juni 2022 zijn alle kinderen vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 6 december 2021
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