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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25 november
26 november
27 november
28 november
29 november

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2 december
3 december
4 december
5 december
6 december

15:15 – 16:30 Buitenschoolse sport activiteiten
13:00 – 14:15 Breakdance – culturele activiteit
15:30 – 17:00 Toneel – culturele activiteit

Schoolvoorleeswedstrijden 5-6 en 7-8

Sinterklaas!

Spelen op het plein.
Steeds vaker zien we spelletjes op het plein die
gepaard gaan met veel duw- en trekwerk.
Een beetje duwen en trekken in de vorm van
stoeien, is iets anders dan het spel dat er nu
plaatsvindt. Er zijn nu kinderen die de ander
daadwerkelijk (soms met opzet) pijn doen.
Vandaar dat we dit soort spelletjes niet meer
toestaan.
Sinterklaas
Zal hij 5 december weer langskomen op OBS Cantecleer?
We hopen het van harte!
In de groepen 5 t/m 8 gaan de leerlingen Sinterklaas helpen,
het zou toch ook leuk zijn wanneer de Sint of de Pieten in ieder
geval de leuke surprises nog even bekijken….
We wachten vol spanning af.
De surprises van groep 5 t/m groep 8 graag woensdag 4 december tussen 12.30 en 13.00 uur
inleveren (niet zichtbaar bijvoorbeeld in een dichte tas of zak) in de eigen groep.
Groep 1-2-3
Op woensdag 18 december zullen de juffen van de groepen 1-2-3 de hele dag gaan overleggen
over hoe, wat, waar, wanneer, wie etc. over de nieuwe groepen 1 en 2-3. Na de kerstvakantie
zullen de leerlingen in de nieuwe groepen beginnen en daarop willen we graag goed voorbereid
zijn.
De eerste stap was het scholenbezoek van Tirza en Janet aan OBS Oud Avereest, alle ideeën
blijven borrelen en 18-12 worden ze omgezet in concrete plannen.
Er is vervanging aangevraagd voor de groepen 1-2 (juf Hilly), 3 (juf Janet) en 8 (juf Tirza),
maar….. We wachten af.
1

Voorleeswedstrijden
In de groepen 5-6 en 7-8 zijn vrijdag 22 november klassenwedstrijden voor de voorleeswedstrijd.
Op maandag 2 december mogen de klassenwinnaars zich laten horen voor alle kinderen van de
groepen 5-6 / 7-8 en de deskundige jury. Natuurlijk mogen de ouders van de klassenwinnaars
ook komen kijken.
Hieruit komen twee schoolkampioenen naar voren.
De kampioen van groep 7-8 mag de school gaan vertegenwoordigen bij de provinciale rondes.
Spannend….

2

