Februari 2022
Nieuwste editie nieuwsbrief
Door de situatie rondom corona, was er de afgelopen periode te weinig
informatie om de nieuwsbrief mee te vullen. Vandaar dat we er voor gekozen
hebben u steeds op een andere manier te informeren. Gelukkig komt er weer
meer ruimte waardoor er weer genoeg inhoud is voor een volwaardige
nieuwsbrief!
Hulp gezocht oud papier
OBS De Clockeslach haalt samen met CBS De Zaaier en gymnastiekvereniging VSV
elke maand oud papier op. Dit gebeurt op de tweede zaterdag van de maand
tussen 9.00 uur en 12.00 uur. De opbrengst komt geheel ten goede van de
kinderen op school. Zaken als excursies, voorleesontbijt en extra speelmaterialen
worden hiervan bekostigd.
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die 1 of meer zaterdagochtenden per jaar
willen helpen. Kunt u helpen, geeft u dit dan door aan de groepsleerkracht of aan
Jo Wolbers, 06 23580336.
Schoolfonds
Deze week gaat het schoolfonds weer mee naar huis. Heeft u de envelop nog
thuis, wilt u deze dan meegeven aan uw kind! Betaalt u in twee termijnen, zou u
dan deze maand het tweede termijn over willen maken? Mocht u vragen hebben,
neemt u dan contact op met juf Esther via de mail e.vanes@oow.nl of door even
naar school te bellen, 0599 345688.
Koningsspelen
Op dit moment is juf Bastien druk bezig met het organiseren van de
Koningsspelen op vrijdag 22 april. Voor groep 1 tot en met 4 organiseren we
diverse activiteiten rondom de sporthal. Voor groep 5 tot en met 8 hopen we dat
er weer een triatlon mogelijk is rondom het terrein van Parc Emslandermeer.
Uiteraard houden we u op de hoogte en krijgt u tegen deze tijd alle informatie
over schooltijden, kleding etc.!

Badmintontoernooi
Omdat het badmintontoernooi op de laatste woensdag voor de voorjaarsvakantie niet door
kan gaan, heeft juf Bastien een leuk alternatief opgezet. Dinsdagmiddag 15 februari zullen alle
kinderen uit groep 5 tot en met 8 een minitoernooi spelen tegen elkaar. Dit vindt plaats onder
schooltijd. Wellicht kunt u uw kind extra drinken en fruit meegeven voor deze middag. Wij
wensen de kinderen veel plezier bij dit alternatieve badmintontoernooi!
Schoolvakantie 2022-2023
Onlangs heeft de GMR positief geadviseerd op het voorgestelde vakantierooster 2022-2023,
waardoor het definitief is vastgesteld. De studiedagen volgen aan het eind van dit schooljaar.
Zomervakantie
zaterdag 6 juli 2022 t/m zondag 8 augustus 2022
Herfstvakantie
zaterdag 15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie
z
zaterdag 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie
zaterdag 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Pasen/Goede Vrijdag
vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie
zaterdag 22 april 2023 t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 mei 2023 t/m zondag 21 mei 2023
Pinksteren
zaterdag 27 mei 2023 t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
zaterdag 22 juli 2023 t/m zondag 3 september 2023

Studiedagen
In de vorige nieuwsbrief is een foutje geslopen omtrent de studiedagen. Daarom hebben wij
ze nog even voor u op een rijtje gezet.
Donderdag 28 april en vrijdag 29 april zijn alle kinderen vrij (dagen tussen Koningsdag en
meivakantie)
Woensdag 25 mei 2022 zijn alle kinderen vrij
Woensdag 22 juni 2022 zijn alle kinderen vrij
Vrijdag 15 juli zijn alle kinderen vrij (vrijdag voor de zomervakantie)
Bijeenkomst kinderen van gescheiden ouders.
In de bijlage vindt u informatie van Welzijn Westerwolde over bijeenkomsten speciaal voor
kinderen van gescheiden ouders.
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2022
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Studiedag, alle leerlingen
vrij
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Oud papier
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Oudergesprekken groep
8 VO
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mini-badmintontoernooi
groep 5-8

16
Oudergesprekken groep
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Oudergesprekken groep
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Oudergesprekken groep Start voorjaarsvakantie
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Einde voorjaarsvakantie
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