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Vorie
Maandag
Dinsdag

11 maart
12 maart

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13 maart
14 maart
15 maart

Deze week is het de kijkweek
Maandag
18 maart
Dinsdag
19 maart
Woensdag
20 maart
Donderdag
21 maart
Vrijdag
22 maart

Zie mededeling groep 1/2
Groep 7, bezoek Kamp Westerbork,15.30 uur culturele
bijeenkomst (zie verderop)
Onderzoek jeugdverpleegkundige vanuit de GGD.
Stakingsdag – de school is dicht!

Schoolvoetbal, meidenteams
.

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.

Groep 1/2
We zien groep 1/2 langzamerhand vollopen. Natuurlijk is dat heel erg fijn!
Daarentegen wordt het nu wel een behoorlijk grote groep in één lokaal. Hilly heeft er haar handen
vol aan, het lukt, maar ideaal is anders.
In overleg met de algemeen directeur is besloten dat we (dit jaar) extra geld ter beschikking zullen
krijgen om een deel van de week de groepen te splitsen.
Dat was nu al zo op de maandagmiddag en op de woensdagmorgen. Op de maandag als extra
formatie en op de woensdag omdat groep 8 een LIO-stagiaire (bijna afgestudeerde PABO-student) in
de klas heeft.
Vanaf volgende week komt er extra tijd bij. Juf Tirza zal de hele maandag, dinsdag- en
woensdagmorgen met groep 1 aan het werk gaan. Groep 2 zal ‘gewoon’ les krijgen van juf Hilly. Op
de dinsdagmorgen zal juf Jenny Beldman aan groep 2 les gaan geven. Jenny werkt iedere donderdag
en vrijdag op de Prinses Irene school in Gramsbergen in groep 1/2.
We zijn heel erg blij dat we op deze manier wat extra tijd en aandacht kunnen creëren voor de
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afzonderlijke groepen.
Vandaag bleek de kwetsbaarheid van het inzetten van de tijd van juf Tirza tijdens
de LIO-stage. (Juf Janine was vanmorgen ziek en voor een student kan geen
vervanging worden aangevragad – mocht die er al zijn)
Tegelijkertijd ook de flexibiliteit van juf Tirza, juf Hilly en de kinderen van de
groepen 1/2 en 8. Er is eerst samen gegymd en daarna nog een deel van de
ochtend apart nog als groep 1/2 en groep 8.
Verfblikken en kwasten
Vorige week woensdagavond zijn zes ouders bezig geweest om het (overblijf-)
lokaal boven te verven.
Het ziet er nu heerlijk fris uit.
Ouders, heel erg bedankt!!
Natuurlijk is het nu belangrijk om het samen netjes te houden, we gaan ons
best hiervoor doen.
Er zijn nog meer plannen…. dus….. wordt vervolgd!!
Kijkweek
In het kader van de week van het onderwijs stellen veel Arcadescholen in de week van 18 t/m 22
maart hun deuren open voor ouders en/of belangstellenden.
Op de Cantecleer hebben we gekozen voor een kijkweek. Momenten op een dag waarin de ouders
een les in de klas van hun kind kunnen bijwonen.
De leerkracht zorgt ervoor dat er een intekenlijst klaar hangt. Hierop kan aangegeven wanneer u
komt kijken en luisteren.
Maandag 11 maart zullen de leerkrachten de intekenlijsten op gaan hangen.

Culturele bijeenkomst
De komende culturele bijeenkomst is op dinsdagen vanaf 15.30 uur.
Wanneer de kinderen dat willen, mogen ze wat eten en drinken voor na schoolltijd meenemen. Dat
kunnen ze dan in school even eten / drinken en aansluitend nog even buiten spelen.

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 eerstgenoemde
punten voor ons belangrijker.
We hopen op uw steun!
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Kinderwerk/tentoonstelling
Week 16: staat in het teken van 125 jaar onderwijs in Kloosterhaar. De kinderen gaan ook met dit
thema aan de slag in de klas en op woensdag 17 april is er een tentoonstelling voor de ouders in
school, zodat u kunt bekijken wat we zoal gedaan/gemaakt hebben. U bent dan van harte welkom
van 12.00 tot 12.30 uur. De tentoonstelling blijft staan t/m de reunie .
Waterpokken
In de kleutergroep komt waterpokken voor……
Voor de blaasjes zich manifesteren, is het besmettelijk.
Wanneer de blaasjes er zijn, is het vooral lastig: veel jeuk!
https://www.thuisarts.nl/waterpokken/mijn-kind-heeft-waterpokken
Bezoek Kamp Westerbork , groep 7
Dinsdag 12 maart gaat groep 7 een bezoek brengen aan kamp Westerbork. De kinderen moeten
drinken, fruit en lunch meenemen. Vertrektijd en verdere informatie volgen nog in de SchoolApp.
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