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Vorige

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3 december
4 december
5 december
6 december
7 december

Vandaag komt Sinterklaas op bezoek. (Zie informatie verderop.)

Zaterdag 8 november: oud papier.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 december
11 december
12 december
13 december
14 december

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
We hebben van het kriebelteam de mededeling gekregen, dat de zaak onder controle is.
Dank aan het kriebelteam.

Lisanne (groep 5-6) en Jolijn (groep 7-8) zijn voorleeskampioenen!
Niemand zal ontkennen dat lezen een belangrijke vaardigheid is. Stil lezen voor jezelf is leuk, maar
voorlezen voor een publiek is zeker zo leuk. Maandag 26 november mochten de finalisten van groep
5-6 en groep 7-8 op ‘de voorleesstoel’ uitmaken wie OBS Cantecleer mag vertegenwoordigen op de
gemeentelijk voorronde van het Nationale Voorleeskampioenschap 2019.
Jong aanstormend talent uit groep 5-6 mag nog niet deelnemen aan de gemeentelijke eindronde,
maar mag wel laten zien wat ze in ‘huis’ hebben.
De jury was dit jaar van mening dat de leespresentatie van Lisanne Moltman het beste uit de verf
kwam. Van harte gefeliciteerd. Merel, Jasmijn, Merle, Amber en Delain, mogen volgend jaar een
nieuwe poging wagen om schoolkampioen te worden.
Jolijn, Maudi, Luuk, Esmee, Benthe en Dani kwamen namens groep 7 en 8 in de ‘voorleesstoel’.
Het is een cliché, maar de jury moest echt even de ‘hersenen kraken’, om te bepalen wie onze school
mag vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorronde. Na het nodige cijferwerk rolde Jolijn Lier als
winnaar uit de bus.
Wij zijn in overleg met de bibliotheek over de organisatie van een ‘trainingskamp’ voor de
voorleeskampioen. U hoort nog van ons.

Lisanne in actie!

Jolijn mag ons vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorronde!

Sinterklaas op bezoek!
5 December
Vreemde dingen gebeuren er in school…. Dinsdag stonden er pakken melk in de groepen 1 t/m 4.
Niemand wist hier iets van. We hebben het maar opgedronken.
Woensdag stonden er gevulde emmers in de groepen: 1 met stro, 1 met hooi, 1 met kippenvoer en 1
met mais. Klompen en een overall lagen in de gang. Wat is er toch aan de hand?
5 December hopen we Sinterklaas en zijn Pieten weer te verwelkomen bij ons op school. We
verwachten hem rond 8.30 uur.
Ouders zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij.
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen hun surprise op dinsdag 4 december tussen 15.00 uur
en 16.30 uur komen brengen.

Werk in het kort!
Wetenschap en Techniek
In februari-maart gaan de leerlingen van groep 8 een bijzonder project doen over de Ruimte en
Heelal.
Scoor een boek
Cantecleer en vijf andere basisscholen in de gemeente Hardenberg, mogen meedoen aan het
leesproject scoor een boek.
In samenwerking met de bibliotheek en een voetbalclub in de regio gaan we zoveel mogelijk boeken
lezen. Jullie krijgen binnenkort meer informatie.
Hoe doen jullie dat?
Toetsing
Een leerkracht wil natuurlijk graag weten of zijn/haar onderwijs succesvol is geweest.
Je kunt per twee, of drie weken een toets afnemen. Je bekijkt de resultaten en belist welk kind
verrijking kan doen, of welk kind een aantal opgaven moet herhalen. Op die manier houden wij dus
een vinger aan de pols.
Je kunt in januari en juni ook de bekende Cito-toetsen afnemen. Die toetsen neem je af, zonder dat
er rekening wordt gehouden met de methoden die een school gebruikt. De resultaten van de
kinderen worden vergeleken met heel veel leerlingen in Nederland. De score van een kind op een
Cito-toets wordt weergegeven in een I, II, III, IV, of V. De V is dan de laagste score.
Het kind is natuurlijk meer ‘dan een score’!
Je hebt een momentopname en je vergelijkt de toetsresultaten natuurlijk met die van de resultaten
op de toetsen die bij de methode horen. Ook is het belangrijk dat je in de gaten houdt, of een leerling
voldoende vooruitgang maakt.
Aan het begin van groep 8 testen we het niveau van de leerlingen door afname van de NIO-toets.
Een toets die in één ohtend kan worden afgenomen. De toets vertelt niet alleen wat de leerling
allemaal kan, maar vertelt ook hoe de werkhouding en bijvoorbeeld de concentratie is. Dwe NIOtoets nemen wij vrijwillig af.
In mei van groep 8, nemen we ook nog een verplichte toets af: Route8.
Die uitslag speelt een rol bij het advies voor een nieuwe school in het voortgezet onderwijs.
Meer weten? Neem dan contact op met Jent Hadderingh: 06-19460013.

Er verschijnt een extra nieuwsbrief over het schoolfeest.

