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Deze week starten de leerlingvolgsysteem toetsen,
vanavond AC vergadering

Oud papier

MR vergadering

Ontruiming
Vorige week is er voor de eerste keer dit schooljaar ontruimd.
Oftewel – iedereen moest naar buiten en verzamelen op de afgesproken plek.
Er zijn wat aandachtspunten naar voren gekomen en daaruit blijkt direct de noodzaak van zo’n oefening.
De volgende geplande oefening zal iets meer een verrassing zijn voor iedereen.
Bij de eerste spreken we een dag en een tijd af, bij de tweede keer een dag en de derde keer alleen een week.
De aanwezige BHV’ers nemen het heft in handen bij de oefeningen.
Groep 1 maandag
Aanstaande maandag 7 september heeft juf Lisa voor haar studie afspraken. Ze zal vervangen worden door juf
Rienske.
Ouderhulplijst
Mocht u de lijst nog niet hebben ingeleverd, zou u dat dan zo snel mogelijk willen doen?
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Thematisch werken
In alle groepen wordt druk gewerkt over (de geschiedenis van) Kloosterhaar. Bij de groepen 1/2/3/4 is de haan
op de kerk centraal gesteld: wat kan die allemaal zien? Wat voor soort gebouwen zijn er eigenlijk in
Kloosterhaar?
In de groepen 5-6-7-8 komen de leerlingen binnen met veen, gevonden in Kloosterhaar. Ze duiken verder de
geschiedenis in. Deze groepen zullen het museum van Freddie Ekkel gaan bezoeken.
Het is erg fijn om te zien dat ouders ook betrokken zijn. Bij de ene groep worden foto’s gestuurd en bij de
andere komen ouders (/kinderen) met materialen aan zetten die ze thuis gevonden hebben. Eén van de
doelen van het thematisch werken is ook om de ouders te betrekken bij dat wat we in school doen.
Samenwerken is een andere, je ziet overal in school kinderen samen van alles uitzoeken of maken. Dan moet
je overleggen wie wat doet, want iedereen moet in ieder geval iets doen.
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.
Juf Hanneke
In de groepen 5 t/m 8 is juf Hanneke de vervangster van juf Ria. Vorige week is juf Hanneke gestart en heeft
het heel leuk gevonden.
Juf Ria is vanwege de ziekte van haar man voor langere tijd afwezig. We denken aan ze en hebben namens
school, ouders en leerlingen een bosje bloemen laten bezorgen.
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