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Vorige

Maandag

26 november

Dinsdag
Woensdag

27 november
28 november

Donderdag
Vrijdag

29 november
30 november

Vandaag is de finale van de voorleeswedsrijd. Wie mag onze school
vertegenwoordigen tijdens de regio-finale! Doe je best!
Vandaag is de afsluiting van de eerste ronde culturele activiteiten.
Bloemenhulde voor de cursusleiders en vrijwilligers en mevrouw Van
Heyningen komt op bezoek om te kijken hoe het is gegaan.
Vanavond is er om 19.00 uur een vergadering van de
medezeggenschapsraad.

Jent Hadderingh is in de week van 26 t/m 30 november beperkt
aanwezig i.v.m. vergaderingen en projectverplichtingen.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3 december
4 december
5 december
7 december
8 december

Vandaag komt Sinterklaas op bezoek!

De kanjerafspraken op onze kanjerschool:
Kanjerafspraak van de maand:
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Iedere afspraak geldt vanzelfsprekend het hele jaar
door, maar krijgt in de genoemde maand extra
aandacht.

Wij vragen hierbij om uw hulp?
Wij zoeken zestien ouders-verzorgers die op woensdag 5 december, vanaf 10.00 uur kunnen
helpen bij het Pietencircuit van groep 5, 6, 7 en 8. Opgave kan via e-mail of een melding bij
juf Lisa.

Hoofdluis, graag blijven controleren!
Update:
Maandag is er opnieuw gecontroleerd en we hebben het ‘gekriebel’ nog niet helemaal onder
controle. Iedereen zet zich hard in om helemaal luisvrij te worden.
Vriendelijk verzoek om te blijven kammen en controleren.
Dank aan het kriebelteam.
Vervanging laden meubilair
Naar aanleiding van de melding van enkele leerkrachten over de slechte laatjes in de tafels
van de leerlingen, hebben we contact gezocht met de afdeling Huisvesting van de stichting.
Het is zeker dat er binnen een aantal jaren geen nieuw meubilair wordt aangeschaft. We
hebben besloten de geleiders en laden te vervangen, zodat de kinderen de laden weer
normaal kunnen gebruiken. De klus is bijna helemaal geklaard! Het gaat om de laatste tafels.
Op zoek naar nieuwe digitale borden!
Als voorzitter van de ICT-werkgroep binnen de stichting Arcade, is meester Jent dinsdag jl.
samen met enkele collega’s op zoek geweest naar de laatste trends op het gebied van
digitale borden. Bij Switch in Enschede hebben we een demonstratie gehad van de nieuwste
mogelijkheden. Echt, het is als een kind in een snoepwinkel: prachtig!
Voor onze school hebben we ook enkele borden op vervanging staan. De twee
systeembeheerders van onze school gaan de situatie inventariseren op de 28 scholen.
Ze maken een vervangingsplan en dan krijgen we bericht wanneer onze digitale borden
worden vervangen. (De kwaliteit van onze Hitachi-borden is natuurlijk nog steeds goed.)
Naschoolse activiteiten
Op woensdag 28 november a.s., gaan we een beetje feestelijk de eerste ronde van de
naschoolse activiteiten afsluiten. Was het gezien het aantal aanmeldingen een succes, ook
wat betreft de ervaringen is het een succes.
Juf Lisa en juf Tirza gaan samen met de mensen van Cultuurkoepel Vechtdal kijken welke
activiteiten worden aangeboden vanaf februari.
In het kader van de naschoolse activiteiten heeft meester Jent ook contact gezocht met de
schaakvereniging Hardenberg. Er zijn jaarlijks schoolwedstrijden, maar we weten niet
hoeveel talent er op Cantecleer is. We hebben binnenkort weer overleg met de club.
Het is de bedoeling om in februari 2019 een aantal lessen aan te bieden. Deelname is
natuurlijk vrijwillig. Wij houden jullie op de hoogte.
__________________

