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Vandaag is de eerste geplande ontruiming
Workshop groep 2 en workshop groep 7/8
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We zijn weer gestart!
De eerste schoolweek zit er alweer op en wat ging het snel.
Iedereen zit alweer heel snel in het (bijna) gewone ritme en vrijwel iedereen heeft het alweer naar de zin.
We hopen voor iedereen op een heel mooi schooljaar.
Super bedankt ‘oude groep8’!!
In de vakantie stonden er ineens twee krijtborden in de gang.
Een cadeautje van groep 8 van vorig schooljaar. Wat ontzettend leuk!
We zullen ze binnenkort buiten op gaan hangen zodat ze gebruikt kunnen gaan
worden.
Gefeliciteerd!!!
Er viel de afgelopen tijd heel wat te vieren in school!
Vorig schooljaar heeft juf Annita haar studie didactisch beeldcoaching met een diploma afgesloten – de
camera zal ook komend jaar weer meedraaien in de groepen. De camera zal voornamelijk ingezet worden
voor leerkracht- en groepsgedrag. Wanneer er individuele leerlingen gefilmd zullen gaan worden zal u op de
hoogte gesteld worden.
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Ook juf Roelienke heeft haar MBO+ opleiding afgerond en zal maandagmorgen de laatste presentatie houden
waarna ze mét haar diploma in de hand ’s middags in school zal zijn als leerkrachtondersteuner.
Dinsdag 18 augustus hebben we gevierd dat juf Hilly 40 jaar in het onderwijs zit.
Veertig jaar kleuterjuf en OBS Cantecleer heeft daar heel veel jaren van mogen profiteren en we zullen dat
ook nog vele jaren blijven doen!
Dank je wel!
Wat schrok ik toen ik de school binnenkwam afgelopen dinsdag, want ik was er
al. Ik zag mezelf levensgroot op het proatbankie zitten met een mooie sjerp om
‘40 jaar juf’. Wat een verrassing. Ik heb genoten tot laat in de avond van alle
kaarten, tekeningen en heel veel lieve woorden. Dank jullie wel!
Groetjes juf Hilly
Luizencontrole
Nog een feestje… afgelopen maandag zijn alle leerlingen gecontroleerd door de luizen-zoek-ploeg.
YES!! De school is luis- en neetvrij! Super.
Laten we er samen voor zorgen dat we dit volhouden. Met het verzoek aan u om thuis regelmatig te
controleren.
Schoonmaken – er gaat iets veranderen
Vorig jaar is er weer een start gemaakt met de schoolschoonmaak.
De schoonmaaksters doen hun best, maar kunnen af en toe wel een beetje hulp gebruiken.
Vorig schooljaar heeft een aantal ouders dat opgepakt nadat ze zich hebben ingeschreven. Dat betekende dat
een paar ouders iedere keer aan het poetsen waren voor alle leerlingen.
Dit jaar willen we het anders op gaan zetten.
Alle ouders zullen 1x per jaar ingedeeld gaan worden. Samen een paar uur de schouders eronder en we
kunnen er weer tegenaan.
De ouders van de groepen 1 en 2 zullen ook een keer op een dinsdag voorafgaand aan een vakantie in worden
gezet. Dan zullen de materialen die op dat moment gebruikt worden schoon worden gemaakt en zullen die
plaatsmaken voor andere materialen in de groepen.
Startgesprekken
Volgende week komt er verdere informatie in de SchoolApp over de startgesprekken. Deze gesprekken vinden
plaats in week 36. Het is een wederzijds kennismakingsgesprek. Zowel ouders/verzorgers als kinderen zijn
welkom.
Thematisch werken
We starten dit schooljaar schoolbreed met het thema erfgoed. We gaan op ontdekkingstocht naar het
verleden en het heden van Kloosterhaar en omgeving. Het thema duurt tot de herfstvakantie. Deze week
klonk er op het schoolplein de ouderwetse schoolbel – een mooi stukje verleden van de school.
Vriendelijk verzoek
We willen u erop wijzen dat het ook buiten het plein van belang is om de onderlinge afstand te handhaven.
Dat dit wat lastig is omdat iedereen graag in het zicht van zijn / haar kind is, begrijpen we.
Vandaar dat we verzoeken om na het brengen en bij het halen direct met uw kind(eren) zo snel mogelijk zelf
weer richting huis / ?? te gaan.
Wanneer u iets met een leerkracht wilt bespreken, is het raadzaam om de leerkracht te bellen of te mailen en
niet zelf het plein op te gaan.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Weekkaart / nieuwsbrief / mail / SchoolApp / website
Er zijn veel verschillende bronnen in omloop om het nieuws te verspreiden.
Bijvoorbeeld de kalender, die wordt ingevoerd op de website en staat dan ook in de Schoolapp, maar deze
komt ook – telkens in clusters van twee weken – in deze brief. Een beetje dubbel en ook best tijdrovend, zeker
voor meerdere scholen.
Vanuit het management hebben we het besluit genomen om de focus meer te leggen op de Schoolapp. Vanaf
heden zullen we, naast deze weekkaart, ook alle informatie middels deze app gaan delen. Vanaf de
herfstvakantie zal informatie enkel via de schoolapp gedeeld worden. Vanzelfsprekend kan er – indien nodig –
een mail vanuit school gestuurd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We willen u dan ook vragen om de
Schoolapp (SchoolsUnited) te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij u een mailtje te sturen
naar juf Roelienke, mailadres: rzwols@cantecleerkloosterhaar.nl.
Even voorstellen
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Peter Möhlmann, 37 jaar en ik ben samen met mijn gezin, 2 kinderen, woonachtig in
Klazienaveen. Sinds dit schooljaar vorm ik samen met Annet Horsting de directie van de school. Hierin zullen
wij intensief samenwerken met Annita Post, als locatiecoördinator en alle leerkrachten om het onderwijs voor
de kinderen optimaal te kunnen vormgeven.
Na vijf jaar als leerkracht voor de klas te hebben gestaan, ben ik in 2012 gestart als schoolleider op een school
in Emmen. Van 2016 t/m 2018 ben ik directeur geweest van twee scholen in Emmen en Noordscheschut. Na
een uitstapje als teamleider in het voortgezet onderwijs, kreeg ik de kans om met ingang van dit schooljaar bij
Onderswijsstichting Arcade aan de slag te gaan, en daarmee ook op bij jullie op school. Een mooie kans binnen
een mooie scholengroep en onderwijsstichting.
De eerste weken van dit schooljaar staan voor mij in het teken van kennismaking. Ik zal dan ook proberen om,
wanneer ik aanwezig ben met u als ouder, maar vooral met de kinderen, in gesprek gaan om elkaar beter te
leren kennen.
*****
Na Peter wil ik me ook graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Annet Horsting-Mazenier. Ik ben 43 jaar, getrouwd, moeder van twee prachtige dochters en
woon in Dalen. Sinds 1997 ben in werkzaam in het basisonderwijs. Waarvan ik 7 jaar locatie coördinator ben
geweest en sinds 3 jaar meerscholendirecteur.
Het afgelopen schooljaar was ik al werkzaam in deze scholengroep, maar ben ik niet zichtbaar geweest op uw
school. Mijn aanwezigheid was voornamelijk op obs De Regenboog en obs Klimop. Inhoudelijk heb ik me
samen met Jent en Annita ook beziggehouden met de obs Prinses Irene en obs Cantecleer. Dit schooljaar zal ik
meer aanwezig zijn op school, zodat ik de kinderen, leerkracht en u beter kan leren kennen. Samen met alle
betrokkenen kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de school.
De insteek van ons (Annita, Annet en Peter) is om zoveel mogelijk fysiek op de scholen aanwezig te zijn. Hier
streven we ook naar. Uiteraard is de leerkracht van uw kind(eren) het eerste aanspreekpunt voor u als
ouder/verzorgers. Peter is via e-mail bereikbaar op pmohlmann@sg-owsa.nl en Annet via ahorsting@sgowsa.nl
Wij wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten een heel mooi schooljaar toe!
Groet Peter Möhlmann en Annet Horsting-Mazenier
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