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Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18 november
19 november
20 november
21 november
22 november

Oud papier
14:15 ouderpanel (een aantal ouders is hiervoor uitgenodigd)
Buitenschoolse sportactiviteiten
Buitenschoolse workshops breakdance en muzikale kleuters
Buitenschoolse workshop toneel en handlettering

GGD in school
Buitenschoolse workshops breakdance en muzikale kleuters
Buitenschoolse workshop toneel

Stakingsdag 6 november
Ook op deze plek willen we nogmaals onze excuses aanbieden rondom het geharrewar t.a.v. de
stakingsdag. Onze wil om onduidelijkheden te voorkomen, zorgde – buiten onze schuld om – om
meer onduidelijkheden.
We willen hier ook nogmaals benadrukken dat we absoluut achter de eisen staan die de bonden
aan de regering hebben voorgelegd.
Voor ons voelde het niet staken afgelopen woensdag heel dubbel.
Afwezigheid meester Alle, juf Tirza en juf Janet
Alle ouders hebben hierover een mail gehad, onderstaand wisselrooster is (helaas) van kracht.
Welke groep blijft thuis?
Welke lk. voor groep 8?
Donderdag
7 november
Groep 8
Vrijdag
8 november
Groep 6/7
Juf Anneke
Maandag
11 november
Juf Wendy
Dinsdag
12 november
Groep 1-2
-

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13 november
14 november
15 november

Groep 4-5
Groep 3
Groep 5-6
1

Juf Simone
Juf Tirza
Juf Tirza
Juf Erna

We denken heel graag in mogelijkheden.
De ‘hoge heren’ hebben aangekondigd dat ook ouders wel voor de groep zouden kunnen worden
ingezet om de taken van de leerkracht over te nemen. Dat is vorig schooljaar ook naar voren
gekomen tijdens het ouderpanel.
Wellicht zijn er ouders die dat wel voor een dag zouden willen uitproberen. Die mogen zich
melden bij apost@cantecleerkloosterhaar.nl, die dag zal de vaste leerkracht vanzelfsprekend op
de achtergrond aanwezig zijn. Wie weet is ons mooie vak ook wel wat voor u!
GGD
Een aantal leerlingen van ongeveer 5 en 10 jaar zullen dinsdag 19 november worden gezien door
de doktersassistent van de GGD.
De betreffende ouders hebben hiervan bericht gehad.
Thematisch werken
De eerste resultaten zijn er rondom de start van het thematisch werken.
Hieronder een kleine impressie.

Mindmap groep 2

Mindmap

en opdracht

Karel Appel – groep 3

In alle groepen is een start gemaakt met het thema Nederland. Wat weten de leerlingen al van
Nederland? Naast het praten over het thema, komen er ook allerlei opdrachten aan bod.
Opdrachten variërend van creatieve opdrachten tot het maken van werkstukken.
Volgende week zal er een impressie vanuit andere groepen in de weekkaart komen. Zo kan u
thuis een beetje volgen waar we in school mee bezig zijn.
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