Weekkaart 17
Maandag 14 januari – vrijdag 18 januari 2018
www.cantecleerkloosterhaar.nl

Vorige

Maandag
Dinsdag
Woensdag

14 januari
15 januari
16 januari

Donderdag
Vrijdag

17 januari
18 januari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januar

Vanavond is er een vergadering van de medezeggenschapsraad.
Vanmiddag workshop ‘Voorleestechnieken’ Kinderen die graag
overblijven, even melden. De workshop is bedoeld voor leerlingen die
ook hebben meegedaan aan de schoolfinale.
Vandaag begnt de tweede ronde ‘Zelf een game maken’.

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.

Wat een fantastische opbrengst!
We zijn alweer een aantal weken verder, maar wat mogen de organiseren van Het Glazen
Café, tevreden terugkijken op de actie van 2018. Wat een opbrengst en het kunstgrasveld
kunnen we realiseren. Oprechte dank aan alle vrijwilligers en sponsoren.
Als het kunstgrasveld is gerealiseerd, zullen wij een passend feestje organiseren.
Wij houden jullie op de hoogte!
Update 125 jaar Cantecleer

-

Het programma is helemaal rond en zal worden gehouden van maandag 15 april t/m
zaterdag 20 april. Er zijn verschillende activiteiten;
De aanmeldpagina voor de reünie komt vanaf de week van maandag 14 januari t/m
vrijdag 18 januari beschikbaar.
Deelname aan de reünie kost 10 euro en is toegankelijk voor alle oud-leerlingen.
Volgende week wordt de brief gestuurd over vrijwilligershulp.
Tijdens reünie is er een professionele fotograaf aanwezig voor het maken van
groepsfoto’s etc.
Op donderdagmorgen 18 spril houden wij de generale repetitie in de tent. Wie ’s
avonds, om welke reden dan ook, de revue niet kan bekijken, is ’s morgens van harte
welkom.
De leerlingen zijn ’s middags vrij. Een overzicht met nadere gegevens volgt
binnenkort.
Werk in uitvoering!
Leren in verbinding
Maandag 14 januari a.s. komen we bij elkaar voor de kick-off van het project over
videoverbindingen tussen de basisscholen ’Cantecleer’ en ‘Het Palet’ Hardenberg.
Naschoolse aciviteiten
Juf Lisa en juf Tirza zijn druk in overleg met Cultuurkoepel Vechtdal over een tweede ronde
naschoolse activiteiten. Zoals u weet kunnen onze leerlingen daar gratis aan meedoen.

Lio-stage
Op maandag 28 januari a.s. begint juf Janine Olijve aan haar LIO-stage in groep 8.
Wij wensen haar een succesvolle werkperiode.
Workshop voorlezen
Woensdag 16 januari a.s. kunnen delnemers schoolfinale meedoen aan een workshop over
voorlezen.
Agenda medezeggenschapsraad 14 januari 2019
We hebben een kopie ontvangen van het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 van de
onderwijsstichting Arcade. De MR mag het plan bespreken en afspraken maken over wat de
school gaan invoeren/uitvoeren.
We hebben nog geen financieel schoolplan van onze school voor 2019 binnen. Dat betekent
dat we nog ‘niet kunnen stoeien met cijfers’ voor het schooljaar 2019-2020.
Op het gebied van computers, digitale borden en chromebooks zijn de systeembeheerders
bezig met een vervangingsplan. In het kader van het project Leren in Verbinding krijgt de
school de beschikking over een mobiel touchscreen (digitaal bord / 75 inch).
___________________________

