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8.30 uur leerlingenraad,

Vanmiddag ontruiming

Deze week zijn de startgesprekken
Maandag
9 september
19:00 uur AC vergadering
Dinsdag
10 september
Woensdag 11 september
Donderdag 12 september
Vrijdag
13 september
Zaterdag
14 september
Oud paper
De kanjerafspraken en buiten spelen:

Iedereen een kanjer!

Opstart problemen SchoolApp
Allereerst een bedankje aan de ouders die me attent hebben gemaakt op problemen rond de SchoolApp. Er is
inmiddels het één en ander gewijzigd en de juiste groep (of groepen) moet vanaf nu bij iedereen zichtbaar zijn
in de app. Neem gerust contact op als dit niet zo blijkt te zijn. Dit kan via mail rzwols@cantecleerkloosterhaar.nl
of telefonisch/bezoek op school op maandag tussen 15.00 - 16.15 uur.
Vanaf 1 september gaan we weer gericht berichten sturen via onze SchoolApp (o.a. nieuwtjes, foto's,
vervanging bij ziekte etc). Heeft u de app nog niet op uw smartphone gedownload, dan adviseren wij u dit zo
snel mogelijk te doen.
Met vriendelijke groet, Roelienke
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De kop is eraf
Afgelopen maandag was het dan zover. De eerste schooldag van 2019-2020 is weer een feit.
Op het plein bleek al dat er leerlingen waren die heel veel zin hadden in het nieuwe schooljaar en
dat een aantal het ook wel een beetje spannend vonden.
Inmiddels is vrijwel iedereen alweer gewend, dat is erg fijn!
Toch anders…:
 Pauze:
- Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben samen pauze van 10.15 – 10.30 uur.
- Er zijn nieuwe spelmaterialen aangeschaft, we gaan de schuur opruimen en anders
indelen en de materialen overzichtelijk neerzetten.
- We willen graag zo lang mogelijk plezier hebben van het nieuwe materiaal en hebben
afspraken gemaakt over het pakken, gebruiken en opruimen van de materialen.
 Vrijdagmiddag:
Het was de bedoeling om op de vrijdagmiddagen de groepen 5, 6 en 7 als groep een
programma te geven. Dit stuitte echter op zoveel praktische bezwaren en verwachte onrust
dat we hier toch vanaf hebben moeten zien.
Gezonddag
Iedere maandag en woensdag is het ‘gezonddag’, dan nemen alle kinderen fruit /
groente mee naar school als pauzehap. De overige dagen willen we natuurlijk ook
graag dat de kinderen een zo gezond mogelijke pauzehap meenemen.
Startgesprekken
In de vergadering vandaag hebben we de hoop- en droomgesprekken omgedoopt in ‘startgesprekken’.
Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 september, u krijgt hiervoor tijdig van de leerkracht een
uitnodiging.
Met ingang van dit schooljaar verwachten we alle leerlingen bij de reguliere gesprekken. Er wordt immers
over hen en hun vorderingen gesproken.
Mocht u iets met de leerkracht willen bespreken wat niet voor de oren van uw kind bestemd is, kan daarvoor
altijd een andere afspraak gemaakt worden buiten de geplande momenten om.
Vervolg ouderavond
Vanaf volgende week zal Thomas als stagiaire aanwezig zijn bij de gymlessen. Eerst kijken, maar al snel zal hij
de lessen gaan geven.
Afgelopen week is er weer een overleg geweest met de verschillende partijen.
We hebben donderdag 23 januari als optie genomen voor een tweede ouderavond. Dan zijn er al wat
gymlessen en activiteiten geweest en kan dat meegenomen worden tijdens de avond.
Noteert u die alvast met een in uw agenda?
Gym groep 1/2
De gymtassen met gymkleren van de leerlingen van groep 1/2 blijven gewoon in school.
Zij zullen iedere donderdag gaan gymmen, maar ook wanneer het bijv. te vies is om buiten te spelen. Dan zijn
de kleren in ieder geval in school.
Rondom een aantal vakanties zullen de tassen mee naar huis gaan op de kleren te wassen en te passen.
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