
Gasselternijveen! De kinderen krijgen diverse activiteiten in en rondom het water 
aangeboden. De kinderen zullen met een bus gebracht en gehaald worden. De schooltijden 
veranderen niet voor deze dag. De kinderen krijgen uiteraard nog een brief met nadere 
informatie. 
 
Schoolreis 
Dit jaar kunnen we gelukkig weer op schoolreis zoals we gewend waren! Alle schoolreizen zijn 
dit jaar gepland op woensdag 29 juni 2022. 
Groep 1, 2 en 3 zal een bezoek brengen aan de Sprookjeshof in Zuidlaren, groep 4/5 gaat een 
programma volgen van de Natuurschool in Lauwersoog en groep 6, 7 en 8 vertrekt op 29 juni 
voor het driedaags kamp in het westen van het land. 
Uiteraard ontvangt u nadere informatie over tijden, kleding, eten en drinken etc. van de 
leerkracht van de betreffende groepen!  
 
Schoolfonds 
Deze week krijgen de kinderen de schoolfondsenvelop weer mee naar huis. Kinderen die 
onlangs zijn ingestroomd krijgen naast de schoolfondsenvelop ook informatie over ons 
schoolfondssysteem mee.  
Op dit moment zijn wij druk bezig alle schoolreizen vast te leggen. Een vriendelijk verzoek aan 
alle ouders die in termijnen betalen om het laatste termijn zo spoedig mogelijk te voldoen. Dit 
kan contant bij de groepsleerkracht of via de een overschrijving naar NL72RABO0365760927 
t.n.v. Stichting Vrienden van OBS De Clockeslach onder vermelding van de naam en de groep 
van uw kind. Mocht u nog vragen hebben, mailt u dan even naar e.vanes@oow.nl of  spreek 
juf Esther gerust even aan op het plein of in de gang! 
 
Groninger museum 
Op dinsdag 7 juni zal groep 5/6 een bezoek brengen aan het Groninger Museum. Op 
woensdag 8 juni is het dan de beurt aan groep 7/8. Diverse bijzondere voorwerpen uit de 
collectie van dit museum staan centraal tijdens dit bezoek. 
De kinderen worden gebracht en gehaald met een bus van het Groninger Museum. De 
kinderen van groep 5/6 moeten dinsdag 7 juni om 7.50 uur op school zijn. Ze moeten gewoon 
eten, drinken en fruit mee naar school. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
 De kinderen van groep 7/8 moeten woensdag 8 juni om 7.50 uur op school zijn. Ze moeten 
gewoon eten, drinken en fruit mee naar school. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
 

 
Metworsten actie 
In april hebben de kinderen weer metworsten verkocht voor de school. En dat 
hebben ze heel goed gedaan, maar liefst 1085 worsten werden er besteld! Op dit 
moment hangen de worsten te drogen bij de Jumbo. Door het grote aantal is de 
uitlevering iets vertraagd, in de loop van deze week worden de worsten aan de 
kinderen meegegeven. 
 
Avond4daagse 
Van 17 mei tot en met 20 mei liepen ruim 80 ouders en kinderen van De 
Clockeslach mee tijdens de Vierdaagse. Vooral de slotavond was, ondanks de vele 
regen, een groot feest. Vanaf deze plaats willen wij de Schoolcommissie van De 
Zaaier en de Ouderraad van De Clockeslach bedanken voor de traktaties die de 
lopers elke dag kregen. Het werd enorm gewaardeerd! 
 
Sportdag 
In een eerdere nieuwsbrief werd vermeld dat er op 31 mei en 3 juni een sportdag 
zou zijn voor de onder– en bovenbouw. Om diverse organisatorische redenen is 
dit echter niet haalbaar gebleken. Daarom hebben we deze sportdagen 
verplaatst. Op vrijdag 9 september 2022 zal de sportdag voor groep 5 tot en met 8 
plaatsvinden op het sportpark aan de Barlagerweg. Op dinsdag 13 september 
2022 staat de sportdag gepland voor groep 1 tot en met 4. Deze vindt plaats om  
de school en in e rond de sporthal. 
 
Schoolfoto’s 
Woensdag krijgt uw kind de bestelkaarten voor de schoolfoto’s mee naar huis. Via 
deze kaarten kunt u online uw bestelling plaatsen bij de fotograaf. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan even contact op met juf Esther of de 
groepsleerkracht. 
 
Survival 
Op donderdag 9 juni gaan de kinderen van groep 5 tot en met 8 samen met de 
kinderen van de Willem Lodewijkschool uit Bourtange survivallen in  
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Studiedagen 
Woensdag 22 juni 2022 zijn alle kinderen vrij 
Vrijdag 15 juli zijn alle kinderen vrij (vrijdag voor de zomervakantie) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste schoolweek 
Ook dit jaar heeft de ouderraad samen met het team een spetterend programma 
in elkaar gezet voor de laatste schoolweek. Uiteraard komt het waterspektakel 
met de  springkussens weer voorbij, er wordt gezwommen en gespeeld deze week 
en er staat een heerlijke bbq op het programma! Op dit moment worden de 
laatste puntjes op de i gezet. Zodra het programma voor deze week helemaal 
rond is, krijgt u van ons het complete overzicht! 
 
Inloopspreekuur  
Via deze weg willen wij u erop attenderen dat er elke eerste vrijdagochtend van 
de maand een inloopspreekuur is in onze MFA. Dit wordt georganiseerd door GGD 
Groningen en Welzijn Westerwolde. Heeft u vragen of ideeën over opvoeding, 
sport, ontspanning, relaties, voeding, leefstijl enzovoort, loop dan gerust even 
binnen. De koffie staat klaar! 
 
 
Schoolvakantie 2022-2023 
Hieronder op verzoek nogmaals het vakantierooster voor volgend schooljaar. Op 
dit moment zijn de studiedagen voor 2022-2023 nog niet definitief vastgesteld. 
Zodra deze bekend zijn, communiceren wij deze met u. 
 
Zomervakantie   zaterdag 16 juli 2022 t/m  zondag 28 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 
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 1 2 3 4 5 Eerste Pinksterdag 

6 Tweede Pinksterdag 
Alle leerlingen vrij 

7 Bezoek Groninger mu-
seum groep 5/6 

8 Bezoek Groninger mu-
seum groep 7/8 
 

9 Survival groep 5 tot en 
met 8 
 
 

10 
 

11 
Oud papier 
 

12 

13 14 15 16 17 
 

18 
 

19 Vaderdag 
 

20 

 

21 22 Studiedag, alle leer-
lingen vrij 

23 24 25 26 
 

27 Facultatieve ouderge-
sprekken 

28 Facultatieve ouderge-
sprekken 

29 Schoolreizen groep 1 
tot en met 5 
Schoolkamp groep 6 tot 
en met 8 

30 Schoolkamp groep 6 
tot en met 8 
Facultatieve ouderge-
sprekken 
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    1 Schoolkamp groep 6 
tot en met 8 
 

2 3 
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5 6 
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8  
 

9 Oud papier 10 

11 Start laatste school-
week 

12 13 14 Laatste schooldag, 
uitzwaaien groep 8 

15 Start zomervakantie 16 17 

18 19 20 21 
 

22 23 24 
 

25 26 27 28 29 30 31 
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