OBS Cantecleer
Schoolstraat 32
7694 AX Kloosterhaar
www.cantecleerkloosterhaar.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14 september
15 september
16 september
17 september
18 september

21 september
22 september
23 september
24 september
25 september

MR vergadering

Start kinderpostzegels
Werkstudiemiddag, de leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn deze
middag ook vrij.

Thematisch werken

Hierbij een kleine impressie van de werkzaamheden.
In de groepsapp van groep 5 t/m 8 hebt u kunnen lezen over het bezoek aan het museum. Super fijn dat we
daar terecht konden met de groepen!
E-mailadressen team
Met ingang van heden is het team van OBS Cantecleer bereikbaar op de volgende e-mailadressen:
Meester Alle: atimmer@sg-owsa.nl
Juf Janet: jtromp@sg-owsa.nl
Juf Simone: shuisman@sg-owsa.nl
juf Erna: ealting@sg-owsa.nl
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Juf Monique: mvanderwetering@sg-owsa.nl
Juf Tirza: tvanzandwijk@sg-owsa.nl
Juf Lisa: lhabing@sg-owsa.nl
Juf Hillie: hvries@sg-owsa.nl
Juf Roelienke: rwols@sg-owsa.nl
Juf Jeanette: jolsman@sg-owsa.nl
Juf Sanne: skoops@sg-owsa.nl
Juf Annita: apost@sg-owsa.nl
Juf Annet: ahorsting@sg-owsa.nl
Meester Peter: pmohlmann@sg-owsa.nl
Wij willen u vragen om eventuele andere e-mailadressen van de leerkrachten niet meer te gebruiken.
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@sg-owsa.nl.
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