April 2022
Koningsspelen
Vrijdag 22 april organiseren wij samen met OBS De Willem Lodewijck en CBS De
Zaaier de koningsspelen. De schooltijden blijven deze dag gelijk, de kinderen gaan
gewoon van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. We vragen of alle kinderen in
sportieve kleding naar school kunnen komen.
De Ouderraad regelt deze dag een koningslunch voor alle kinderen, zij hoeven dus
geen brood mee naar school, drinken en fruit is voldoende.
We hebben alle zaken even op een rijtje gezet per groep:
Groep 1-2 gaat diverse spelletjes doen in de sporthal. U kunt uw kind
sportschoenen voor binnen meegeven, maar dit is niet verplicht. Uw kind mag
ook op blote voeten mee doen!
Groep 3-4 gaat diverse activiteiten doen in de sporthal en buiten op het veld. De
kinderen moeten dus stevige schoenen voor buiten mee deze dag. Slippers of
crocs zijn niet geschikt! Als uw kind normaal tijdens de gymles sportschoenen
voor binnen draagt , dan moeten deze ook mee naar school! Zo niet dan kan er
prima op blote voeten meegedaan worden aan de binnen activiteiten.

Groep 5-8 gaat triatlon doen in en rondom zwembad Emslandermeer. Deze
kinderen moeten hun fiets mee naar school, stevige sportschoenen voor buiten
en zwemkleding.
Vanuit de Ouderraad:
De OR leden hebben afgelopen week weer vergaderd en de activiteiten voor de
komende periode besproken:
• In week 17 en 18 (25 april t/m 8 mei) mogen de kinderen weer metworsten
verkopen. Deze worden op dinsdag 31 mei meegegeven. Hiermee willen we graag
geld inzamelen om voor de kinderen een leuk uitje te organiseren. Het exacte
doel waar de opbrengst van de verkoop naartoe gaat wordt nog bepaald, maar
we hopen natuurlijk dat de Metworstenactie 2022 weer een groot succes wordt.
• Ook de Koningsspelen op vrijdag 22 april staan op de planning en de OR zal

haar steentje bijdragen om te helpen op deze feestelijke dag.
•
Na een oproep in Parro hebben zich enkele ouders aangemeld om te helpen bij de
luizencontrole. We zijn al enkele jaren een luizenvrije school en we hopen dit zo te houden en
zijn erg blij met de hulp van deze ouders.
Metworsten actie
Maandag 25 april start de metworsten actie. Alle kinderen krijgen een lijst mee naar huis. We
hopen dat er veel metworsten verkocht worden, daarmee kunnen er weer leuke activiteiten
voor de kinderen georganiseerd worden! De lijsten en het geld moeten op maandag 9 mei
weer ingeleverd worden op school. We hopen op een mooie opbrengst!
Schoolfonds
Deze week gaat de schoolfondsenvelop weer mee naar huis. Heeft u deze nog thuis liggen, wilt
u deze dan mee naar school geven. U kunt de bijdrage uiteraard ook overmaken naar
NL72RABO0365760927 t.n.v. Stichting Vrienden van OBS De Clockeslach.
4 mei
Na twee jaar mag het comité 4 mei gelukkig weer een herdenking organiseren. Tijdens deze
avond zal een aantal kinderen uit groep 7/8 een actieve rol vervullen bij het monument aan
de Kerkstraat. Zij zullen een gedicht voordragen en een krans leggen.
Ook zullen alle aanwezige kinderen uit groep 7/8 een roos leggen bij het monument. Iedereen
is van harte welkom om 4 mei om 19.25 uur aan te sluiten bij de stoet op het schoolplein of
om om 19.30 uur te komen kijken bij het monument aan de Kerkstraat. Na de herdenking
staat er koffie/thee klaar in de MFA. Mocht u nog vragen hebben over deze herdenking,
neemt u dan even contact op met juf Esther.
Oproep hulp oud papier september en oktober
Elke tweede zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald. De opbrengsten hiervan
komen geheel ten goede aan de kinderen. Denkt u bijvoorbeeld aan het voorleesontbijt, het
kerstdiner, de laatste schoolweek of de stijgende kosten voor schoolreis en schoolkamp.
Nu hebben we nog vier ouders nodig, twee voor 10 september en twee voor 8 oktober.
Kunt u één of beide zaterdagochtenden helpen, geeft u dit dan even door aan de
groepsleerkracht of aan Jo Wolbers, 0623580336

April 2022
Schoolfotograaf
Op woensdag 11 mei komt de schoolfotograaf op school. Ook dit jaar komt
fotograaf De Haas. Net als voorgaande jaren is het mogelijk om foto’s te maken
met broertjes/zusjes die (nog) niet hier op school zitten. Deze foto’s worden
gemaakt na 14.00 uur. Wilt u hiervan gebruik maken, geeft u dit dan even door
aan juf Esther, via e.vanes@oow.nl, zij zal een schema maken. U hoort dan
maandag 9 mei of dinsdag 10 mei hoe laat u ingepland bent op 11 mei!
Avond4daagse
Van 17 mei tot en met 20 mei vindt de 12e Avondvierdaagse Vlagtwedde plaats.
Ook dit jaar zullen we met een groep van school meelopen. Op maandag 9 mei
krijgen de kinderen een aanmeldformulier mee naar huis. Wilt u deze uiterlijk
vrijdag 13 mei weer inleveren op school? Dan zorgen wij dat de kinderen
ingeschreven worden!
Sportdagen
Het duurt nog even, maar de sportdagen komen er weer aan.
Op dinsdag 31 mei hebben de kinderen uit groep 1 tot en met 4 sportdag in en
rondom de sporthal, het sportveld en het schoolplein.
Op vrijdag 3 juni hebben de kinderen van groep 5 tot en met 8 sportdag op en
rondom het terrein van voetbalvereniging Westerwolde. We hopen op twee
mooie, sportieve dagen!
Schoolreis
Voor in de agenda: Afgelopen periode hebben we de schoolreizen besproken.
De kinderen van groep 1 tot en met 5 gaan op woensdag 29 juni op schoolreis. De
precieze tijden en bestemmingen hoort u nog van ons.
De kinderen van groep 6 tot en met 8 gaan van woensdag 29 juni tot en met
vrijdag 1 juli op schoolkamp naar het westen. Ook hiervoor geldt dat de precieze
tijden nog volgen!

Studiedagen
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)
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