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Vorige

Maandag
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10 december
11 december
12 december
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Vrijdag

13 december
14 december

Maandag
Dinsdag
Woensdag

17 december
18 december
19 december

Donderdag

20 december

Vrijdag

21 december

Vanaf 8.15 uur kunt u een kerstbal uit de boom kiezen voor een
gerecht dat u klaarmaakt voor de kinderen. (We hebben vorig jaar
klachten gehad over ouders die al op dinsdag een gerecht willen
kiezen. Het is woensdag 12 december, 8.15 uur en niet eerder!
Juf Lisa is vrij. Juf Erna werkt met de leerlingen van groep 5/6.
De kerstballen die nog aan de boom hangen, worden verdeeld over de
leerlingen/ouders-verzorgers die nog geen gerecht hebben gekozen.

Juf Janet heeft gedeeltelijk verlof. De leerlingen van groep 3, starten
om 8.30 uur met juf Erna. In de loop van de ochtend neemt juf Janet
het weer over.
De leerlingen zijn ’s middags vrij. 17.00 uur: Kerstmaaltijd
18.00 uur: Muzikale bijdrage Crescendo buiten op het plein.
18.30 uur: Kinderen zingen kerstliedjes met Crescendo.
De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
14.00 uur: Dj’s betreden Glazen Huis.
14.30 uur: Start Sponsorloop.
Formulieren voor sponsorloop zijn donderdag 6 december
meegegeven.

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.

Workshop voorlezen woensdag 16 januari 2019
Zoals aangekondigd in de vorige weekbrief, mogen de leerlingen die al hebben voorgelezen tijdens
de voorronde op school, meedoen aan een workshop ‘Voorlezen’. Voor onze schoolkampioen Jolijn
Lier is het bedoeld als een extra voorbereiding op de gemeentelijke voorronde.
Aangezien onze school de eerste school is die de workshop aanbiedt, krijgen wij de workshop gratis.
Mevrouw A. (Ans) Derksen zal de twaalf deelnemers laten ervaren hoe je een tekst het beste kunt
voorlezen. We houden de workshop op woensdag 16 januari a.s. De geschatte eindtijd is 14.30 uur.
Wie van de deelnemers wil overblijven, moet zich even melden bij onze conciërge Jeanette.
Foto’s website / SchoolApp
Foto’s die gepubliceerd worden in de Cantecleer SchoolApp of op de website mogen alleen voor
eigen privé doeleinden gebruikt worden. De foto’s mogen niet gedeeld worden op social media. Wij
vragen hiervoor uw medewerking en begrip.

Sinterklaas
Gisteren hebben we Sinterklaas en zijn Pieten in school gehad.
Sinterklaas had de afgelopen week bij boer Erik meegeholpen (hij had het hooi nog in de mijter
zitten). Het werd ons allemaal duidelijk hoe de melk, het hooi, stro en voer in school was gekomen.
Boer Erik heeft Sint naar school gebracht met de trekker. Twee pieten zaten achterop de kar op
pakken stro, dat stro lag op heel mooi kunstgras!
Sinterklaas is op bezoek geweest in de groepen 1/2, 3 en 4 en de pieten hebben alle groepen
bezocht. De pieten hebben de zakken cadeautjes gebracht en iedereen is tevreden met een mooi
cadeautje naar huis gegaan.
In de bovenbouw heeft iedereen heel goed zijn / haar best gedaan op een mooie surprise en een
mooi gedicht voor een ander. Zij hebben Sinterklaas hier goed mee geholpen.
Na de pauze hebben zij leuke spelletjes gedaan – alle ouders die hebben geholpen: heel erg
bedankt!
Het was een enorm gezellige ochtend.
Kerst (mededelingen activiteitencommissie)
Na het kerstdiner…..
Onder het genot van een glühwein of warme chocolademelk is er op donderdag 20 december een
muzikale kerstnoot van Crescendo te horen op het school plein vanaf 18.00 uur.
De schoolkinderen zullen om ca. 18.15 uur na het kerstdiner ook naar buiten komen om enkele
kerstliedjes met crescendo ten gehore te brengen.
De kinderen gaan allemaal eerst weer naar binnen waarna ze door hun ouders uit de klas opgehaald
kunnen worden.

Nieuws van het Glazen Café

Attentie: De sponsorloop wordt dus om 14.30 uur gestart. De dj’s hebben hebben dan de eerste 30
minuten opsluiting achter de rug.

