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Vorige

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
1 februari

Studiemiddag team Kanjertraining
Het team heeft een werkstudiedag. De leerlingen zijn vrij.

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.

Schoonmaak boven
Tijdens de verbouwing is het lokaal boven niet meegenomen in het geheel.
Wat heeft geresulteerd is een vies lokaal in een mooie
school.
Aangezien het geen officieel lokaal is, zit het niet in het
rooster van Fonville.
Twee ouders (Evelien en Carina) maken zich hard voor het
schoonmaken en opknappen van de ruimte. We zijn hier super blij
mee!
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Fonville wil wel meedenken en heeft een effectief schoonmaakmiddel voor de vloer ter
beschikking gesteld.
Oudertevredenheidsonderzoek
Voor de kerstvakantie hebben de oudste kinderen van ieder gezin een brief met een code
meegekregen om een digitale enquête in te vullen.
We kregen van de week het bericht dat dit door 26 gezinnen is ingevuld – hartelijk dank daarvoor!
Om nog extra ouders de gelegenheid te geven dit in te vullen is de enquête open gezet tot 22
januari.
Mocht u de vorige brief niet meer in uw bezit hebben, dan zijn er in school extra inloggegevens
beschikbaar.
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.
De leerlingen zijn ’s middags vrij. Een overzicht met nadere gegevens volgt
binnenkort.

Net binnen:

Met ingang van 16 januari is alle informatie betreffende de reünie te vinden op onze
schoolwebsite. Zie menubalk op de homepage onder tabblad 'reünie'. Ook het
aanmelden voor oud leerlingen en oud personeelsleden kan vanaf deze datum. Zegt
het voort! Wekelijks wordt de opgavelijst bijgewerkt. Hier zijn de aanmeldingen te
zien van iedereen die toestemming heeft gegeven voor publicatie van gegevens. We
kijken met spanning uit naar de opgaves
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Er wordt ook nog een facebookpagina ontwikkeld!
Werk in uitvoering!

Naschoolse activiteiten
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.
Woensdag 16 januari is de tweed ronde van ‘Maak je eigen game’ gestart.
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 jl., heeft mevrouw Ans Derksen van de bibliotheek in
Hardenberg een workshop voorlezen verzorgd. Zij heeft de leerlingen
voorbeeldfragmenten gepresenteerd.
De kinderen hebben de volgende adviezen gekregen:
1. Neem je publiek mee in het verhaal.
2. Zorg dat je goede klemtonen legt.
3. Duidelijk spreken. Niet te hard en niet te zacht.
4. Zorg voor een goped en afwisselend leestempo.
5. Maak contact met de zaal door af en toe de zaal in te kijken.
Alle kinderen kregen daarna een beurt om een stukje tekst voor te lzen.
Wij hopen dat de tips en tops ervoor zorgen dat onze kinderen nog beter gaan
voorlezen.
Uit de nabespreking met de kinderen bleek dat ze het een leuke workshop vonden.
Zeker voor herhaling vatbaar als voorbereiding op de wedtrijd van het volgende
schooljaar.
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.
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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).
Wij hebben vandaag het eerste bord voor het project Leren in Verbinding binnen
gekregen.
Nu nog wachten op de camera en microfoons; dan kunnen we verbindingen gaan
leggen!
________________________

Kleurplaat Kick off ‘Gewoon gezond 2019’
Alle leerlingen krijgen donderdag een kleurplaat mee namens ‘Gewoon Gezond’
Kloosterhaar.
De leerlingen mogen de kleurplaat, voorzien van naam, groep en leeftijd, inleveren bij de juf
of meester. Zorg dat de kleurplaat voor woensdag 23 januari a.s. binnen is. (In noodgevalen
mag je de kleurplaat ook inleveren bij Kleinhaar 115.)
De winnaars worden zondag 27 januari na de wandeling bekend gemaakt.
De wandeling start om 13.00 uur bij de museumboerderij van stichting Dorpsarchief aan de
Verlengde Broekdijk 16 in Kloosterhaar.
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