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Culturele bijeenkomst Muzikale kleuters, 13.30 – 14.30
Schoolvoorleeswedstrijden 5-6 en 7-8
Sinterklaas! ’s Middags zijn er voor alle kinderen (gr. 1 t/m 8)
leuke activiteiten.

8.30 uur leerlingenraad
Naschoolse sportactiviteiten
Klassenshow groep 3

Oud papier
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.
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Er is vervanging aangevraagd voor de groepen 1-2 (juf Hilly), 3 (juf Janet) en 8 (juf Tirza),
maar….. We wachten af.
Gedoe
Afgelopen maandag werden we opgeschrikt door een reeks mededelingen over activiteiten in
school en in en rondom het weekeind.
Een aantal kinderen was maandagmorgen om verschillende redenen zo van slag dat ze niet naar
school wilden. Dat is iets wat we heel erg vervelend vinden en waar we heel serieus mee
omgaan. Blijkbaar speelt groepsdruk hierin een heel grote rol.
In de verschillende (bovenbouw-) groepen zijn meerdere gesprekken geweest met individuele
leerlingen, groepjes en de hele groep. Ook zijn de afspraken herhaald en aangescherpt.
De signalen zijn er aanleiding voor geweest dat we – naast de buitenschoolse sportactiviteiten –
een expert van de kanjertraining zullen uitnodigen in school, om in de schoolse en vrije situaties
met ons mee te kijken. Deze persoon kan ons tips geven over hoe we met dit soort situaties om
kunnen gaan.
We zijn ons ervan bewust dat kinderen zich in / bij school anders kunnen gedragen dan in de
thuissituatie en dat we daar geen grip op hebben. Na de ouderbijeenkomst vorig schooljaar zijn
we ervan overtuigd dat u dit soort pestacties van uw kind(eren) niet op prijs stelt.
Daarnaast is de vraag bij de wijkagent neergelegd om de route wat vaker te rijden.
We hopen dat u thuis het gesprek met uw kind(eren) erover aangaat.
Gesprek met leerkrachten
Het kan zijn dat u iets aan de leerkracht van uw kind mee wilt delen.
Dat kan vanzelfsprekend via de mail, telefoon of door even binnen te lopen. Wanneer er heftige
dingen gebeuren is het ook van het grootste belang dat we daarvan op de hoogte zijn.
Zou u er wel rekening mee willen houden dat we graag om 8:30 uur willen beginnen met de
lessen? Tussen 8:10 en 8:25 uur kan u altijd (via de voordeur evt.) even de leerkracht opzoeken.
Kerst
Na Sinterklaas zal ook de kerst al weer snel in school te zien zijn.
Hierover zal u zo snel mogelijk meer informatie krijgen.
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