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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.
Zondag 23 december zal meester Jent aanwezig zijn bij de ‘bevrijding’
van de dj’s. (De teamleden hebben een verdeling gemaakt, zodat we bij
allerlei activiteiten zijn vertegenwoord.)

Hopelijk kan iedereen gezond weer van start!
Vanavond is er een bijeenkomst van reüniecommissie, aanvang
19.00 uur.
Juf Lisa jarig.

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 (herhaling)
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. , vanaf 13.15 uur. 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.
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.
Hallo allemaal! Fijn dat je er (weer) bent!
Juf Hilly heeft de herstelperiode achter de rug. We hebben weer voorzichtig opgebouwd en zijn heel
blij dat zij na de kerstvakantie weer volledig aan het werk kan.
Juf Hilly werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen.
Juf Evelien Otter zal de dinsdagmorgen voor haar rekening gaan nemen, maar kan nog niet direct aan
de slag na de kerstvakantie. Wij zijn blij dat juf Tirza door kan werken, totdat juf Evelien kan starten.
Juf Tirza neemt dan ook vanaf 1 februari de maandagmiddag met groep 1 voor haar rekening.
Als juf Evelien volledig is hersteld, zal zij dus op de maandagmiddag (groep 1) en op dinsdagmorgen
werken met groep 1-2.
Na de kerstvakantie gaat juf Tirz natuurlijk gewoon door met haar werk voor groep 8 en voor groep
3. Daar verandert niets aan.

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.

Het team sponsort juf Tirza en meester Alle!

Lezen die jongens van Heracles ook na de training en de voetbalwedstrijden?
Wie kent ze niet: Jan-Joost van Gangelen, Ronald de Boer, of Jan Boskamp. Vaak ex-voetballers die
een voorbeschouwing geven op een wekelijkse wedstrijd in de KPN-divisie. Praten over kansen,
gemiste kansen, of tips om het volgende keer beter te spelen.
Voor het project ‘Scoor een Boek’ gaan de leerkrachten van onze school een voorbeschouwing
houden met Jenneke Koehorst van de bibliotheek in Hardenberg. Het gaat om een heel leuk
leesproject. De ogen van de leerlingen hoeven niet in trainingskamp, maar in de week van 4 februari
a.s., doen we de aftrap.
Naast een project in school, hebben we ook een leuk gedeelte voor thuis: De Thuiseditie. De
thuiseditie bestaat uit materiaal dat je thuis kunt gebruiken; zeg maar de thuiswedstrijd.
Als 4 februari ‘de echte wedstrijd’ begint, is het de bedoeling dat alle leden uit het gezin zoveel
mogelijk boeken gaan lezen. Ieder boek dat gelezen wordt, telt mee! Het leuke van deze wedstrijd is,
dat er alleen maar winnaars zijn. Iedereen zal ongetwijfeld veel plezier beleven aan het lezen.
Naast het leesplezier, krijgt ieder gezin ook twee vrijkaarten voor Heracles.
De ‘leesselectie’ van onze school is afkomstig uit groep 5 en 6a en 6b. We houden natuurlijk geen
‘selectiewedstrijden’; iedere leerling mag meedoen.
Op vrijdag 10 mei a.s. wordt op een spectaculaire manier de wedstrijd afgesloten. Op die dag mogen
alle leerlingen naar het terrein van HHC Hardenberg. De dag wordt georganiseerd door de
bibliotheek, de gemeente Hardenberg en Heracles.
Er doen in totaal zes scholen mee uit de gemeente Hardenberg.
Laten we met elkaar zoveel mogelijk ‘boek-doelpunten’ scoren!

