Nieuwsbrief obs Klazienaveen 1 oktober 2022
In de maandelijkse nieuwsbrief leest u over de voortgang en over zaken die staan te gebeuren op obs
Klazienaveen.

Verkeer (situatie Dordsedijk)
•
•
•
•

Verkeerssituatie
De eerste maand in de school
Leerlingenraad
Wat staat er de komende
maand te gebeuren?

Er is namens het bestuur van Openbaar Onderwijs
Emmen een brief gestuurd naar de Gemeente Emmen
om onze en ook uw zorgen te delen.
Ook zal de MR van obs Klazienaveen een brief opstellen
om namens alle ouders/verzorgers hun zorgen te uiten.
Wij willen net als u graag dat er een veilige situatie is
voor kinderen, ouders en collega’s.

De eerste maand in de nieuwe school
De eerste maand zit erop. Wat vinden we het allemaal fijn werken. Natuurlijk zijn er nog wat dingen die nog
afgewerkt moeten worden maar dat zal de komende weken gebeuren.
De eerste fase van het schoolplein is afgerond en de tweede fase zal over een paar weken starten. Helaas duurt
het allemaal wat langer dan voorzien in verband met leveringsproblemen.

Leerlingenraad
Het afgelopen jaar zijn we begonnen met een leerlingenraad. Samengesteld met leerlingen van de drie scholen.
Deze leerlingenraad zal het komende jaar verder gaan onder leiding van meester Rob. De leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 die al gekozen waren zullen opnieuw zitting nemen in de leerlingenraad. Voor de leerlingen in
groep 5 zal er een verkiezing gehouden worden.

Wat staat er de komende maand te gebeuren?
➢ Aankomende maandag en dinsdag zal de fotograaf van ‘Foto Koch’ groepsfoto’s en individuele foto’s maken
van de leerlingen.
➢ Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘Gi-Ga-Groen’. Er zullen verschillende
activiteiten plaatsvinden rond dit thema. Foto’s zullen te bewonderen zijn op SchouderCom.
➢ Voor het team staat er op woensdagmiddag 12 oktober een studiemiddag over thematisch werken gepland.
➢ Na de herfstvakantie, van 17 t/m 21 oktober, start het eerste thema van thematisch werken. Het eerste
thema heet ‘huis & thuis’.

