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Maandag
Dinsdag
Woensdag

9 december
10 december
11 december

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12 december
13 december
14 december

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

16 december
17 december
18 december
19 december

Vrijdag

20 december

8.30 uur leerlingenraad
15:15 uur Naschoolse sportactiviteiten
Klassenshow groep 3 (ouders zijn welkom om 8.45 uur, of
10.30 uur)

Oud papier

De leerlingen zijn ’s middags vrij, ’s avonds kerstviering (zie
bijlage)
12:00 uur kerstvakantie

Juf Tirza gaat op Kanjertraining
Maandag 9 en dinsdag 10 december volgt Tirza de startcursus om de kanjerlessen ook te mogen
geven. Als kanjerschool moeten alle leerkrachten deze (en twee vervolgcursussen) volgen, om de
lessen te mogen geven.
Juf Lisa en juf Roelienke zullen dit schooljaar de vervolgcursus gaan volgen.
Gelukkig is er vervanging voor Tirza: maandag is juf Karin v.d. Weide aanwezig en dinsdag juf
Roelienke.
Sinterklaas
Vandaag kwam Sinterklaas ook bij ons in school.
Alle leerlingen, leerkrachten en veel ouders stonden bij het parkeerterrein te wachten.
Ineens kwam er een auto aan… MET CARAVAN. Caravan… in december???? In de auto een
bestuurder EN… een zwarte piet!
Maar waar is Sinterklaas dan? Gelukkig, hij was IN de caravan, samen met nog een paar pieten.
In de groepen 1 t/m 4 verrasten Sint en de pieten de leerlingen met een cadeau. Terwijl de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 heel creatief aan het knutselen en dichten waren geweest.
Een heel geslaagde morgen!
Maar ook de middag was leuk en gezellig, met spelletjes, film, activiteiten en vooral dolle pret!
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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.
Op die dag zal juf Jolien Brouwer invallen in groep 1-2; juf Roelienke in groep 3 en juf Erna in
groep 8.
Voorleeswedstrijd
Afgelopen maandag, 2 december, zijn de voorleeswedstrijden geweest.
De vertegenwoordigers van de groepen 5 & 6 en 7 & 8 hebben hun beste beentje voorgezet en
hun voorleeskunsten aan de overige leerlingen van de groepen én de vakjury laten horen.
De winnaar van de groepen 5 & 6 is Tess Evers geworden en die van de groepen 7 & 8 Sam
Schoemaker.

Sam zal de school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijden van de gemeente Hardenberg.
Alvast heel veel succes!
Kerst
In de bijlage zit een bijlage over de kerstviering op OBS Cantecleer.
Dit jaar iets anders qua opzet, maar toch in grote lijnen gelijk!
Afsluiting thematisch onderwijs
Nederland
Het eerste thema wordt deze week afgerond.
In alle groepen is het thema Nederland aan de orde geweest.
Het thema begon met het ophalen van de kennis: wat weten de leerlingen eigenlijk van
Nederland. Van de Nederlandse gewoonten en gebruiken? Van de geschiedenis? Van de natuur?
Van Nederland als land?
Wat wil je allemaal nog meer leren? Waar willen we het de komende weken over hebben?
Nadat er meerdere weken over de vragen is gewerkt, gelezen, gezocht, geknutseld, gezongen is
het Nederlandse Sinterklaasfeest de afsluiting van het thema.
Morgen zullen er in meerdere groepen presentaties plaats gaan vinden.
Binnenkort zullen we onze ervaringen gaan evalueren en vervolgens het volgende thema gaan
voorbereiden.
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