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Maandag

4 februari

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

5 februari
6 februari
7 februari
8 februari

Maandag

11 februari

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

12 februari
13 februari
14 februari
15 februari

Juf Tirza start haar werk met de kleuters van groep 1 op
maandagmiddag.
Juf Hilly werkt met de leerlingen van groep 2.
(Zie verder nieuwsgedeelte.)
We starten met het leesproject ‘Scoor een boek’.
(Zie nieuwsgedeelte.)

Het rapport gaat mee.
Juf Lisa heeft vrij. Juf Erna werkt met groep 5-6.
Deze week worden de contactgesprekken gehouden voor de groepen
1 t/m 7. De gesprekken voor groep 8 staan later gepland.
Cursus voor teamleden: Duurzame Schoolontwikkeling.

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.
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Hartelijk dank namens de school!
Vorige week zijn vertegenwoordigers van de activiteitencommissie op bezoek geweest bij de
vrijwilligers van het Glazen Café. De activiteiten zijn geëvalueerd en namens school hebben we onze
waardering laten blijken in de vorm van een attentie voor alle vrijwilligers.
Dik verdiend na zo’n geweldige activiteitenreeks en opbrengst! Nogmaals dank! Wij zullen zorgen dat
ze ook worden uitgenodigd voor de officiële opening van het kunstgrasveld.

Lezen die jongens van Heracles ook tussen de training en de voetbalwedstrijd? (Herhaling!)
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 OBS Cantecleer in januari
voorbeschouwen 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.
OBS Cantecleer uit Kloosterhaar, doet deze leesactiviteit samen met vijf andere basisscholen in de
gemeente
Naast een project in school, is er 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 6. 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.
Wij wensen alle deelnemers veel ‘leessucces”!
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