Weekkaart 22
Maandag 25 – vrijdag 28 februari 2018
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Vorige

In de week van maandag 18 t/m vrijdag 22 februari hebben de kinderen vakantie.
Maandag
25 februari
Luizencontrole, rapporten terug naar school
Dinsdag
26 februari
Woensdag
27 februari
Groep 2 en 3 gaat naar de bibliotheek in Bergentheim
Donderdag
28 februari
Vrijdag
1 maart
Deze week zijn de gesprekken over VO adviezen in groep 8
Maandag
4 maart
Dinsdag
5 maart
Woensdag
6 maart
Schoolvoetbal voor de jongens
Donderdag
7 maart
Vrijdag
8 maart
Juf Erna is in groep 5/6
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.

Luisvrij
Ze zijn de school weer uit!
Er was intensief kamwerk voor nodig, maar het is gelukt.
Ouders bedankt voor jullie inzet, kinderen bedankt voor jullie
geduld!
Maandag de 25e februari zal de ‘maandag-na-de-vakantiecheck’ weer plaatsvinden.
We willen iedereen oproepen ook thuis te blijven controleren
en te blijven kammen.
Groep 1/2
De kinderen van groep 1/2 krijgen hun gymtassen mee naar huis. Vriendelijk verzoek om alle kleding
te wassen en te passen en na de vakantie weer mee naar school te geven.
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Jolijn leest voor!
Even een verslag van Jolijn hoe het is gegaan met het voorlezen.
Helaas niet door naar de volgende ronde!
Maar super trots op haar.
Ik was best zenuwachtig, maar dat waren allemaal wel. We moesten briefjes trekken voor wie
volgende werd met voorlezen.
Ik mocht als vijfde.
En na mij kwamen er nog twee.
Tussendoor nog wat lekkers gehad in de pauze.
Later wachten op de uitslag....
Ze zeiden dat ze 3 favorieten hadden, maar er kon er maar 1 winnen.
Helaas was ik dat niet, maar Joran Bosma van de Morgenster uit
Hardenberg was de winnaar.
Ik gunde hem dat ook wel, een terechte winnaar, want hij kon ook erg goed
lezen!
We kregen allemaal nog een leuk boek cadeau. ( kruistocht in spijkerbroek).
Super leuk toch.
En nog lekker afgesloten bij de Mac Donalds!
Een spannende middag....
Groetjes Jolijn Lier
15 maart – de school is dicht
Tijdens de landelijke stakingsdag maart is OBS Cantecleer dicht.
We sluiten ons aan bij de staking waartoe die dag is opgeroepen.
Met deze actie van het totale onderwijsveld hopen we weer een
stapje dichterbij onze doelen te komen: meer mensen in de groepen
ter ondersteuning; een beter gevulde invalpoule; meer focus op het
onderwijs i.p.v. alles eromheen.
We willen het beste uit de actie halen om ervoor te zorgen dat de kinderen (uw kinderen) het
onderwijs krijgen wat ze verdienen, met de ondersteuning die zij én wij nodig hebben.
Het salarisgat PO / VO is ook een terecht aandachtspunt in onze actie, toch zijn de eerstgenoemden
voor ons belangrijker.
We hopen op uw steun!
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