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Deze week zijn de gesprekken, ook nu weer verwachten we leerlingen én ouders.
Maandag
2 maart
Dinsdag
3 maart
Woensdag 4 maart
Donderdag 5 maart
Vrijdag
6 maart
Maandag
Dinsdag

9 maart
10 maart

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

11 maart
12 maart
13 maart
14 maart

Adviesgesprekken groep 8
Onderzoek GGD, 5 en 10 jarigen (de betreffende ouders krijgen
bericht van GGD)
Adviesgesprekken groep 8
15:15 – 16:30 uur buitenschoolse sportactiviteiten

Oud papier

Themawerken
Afgelopen dinsdag is het tweede thema geopend.
Dit keer is het thema sprookjes, meerdere leerkrachten en leerlingen
kwamen verkleed naar school!
Er is gesproken over wat de leerlingen al weten en een aanzetje gegeven wat
ze misschien zouden kunnen gaan doen.
In de bovenbouw heerste even het idee dat het een kinderachtig thema zou
gaan worden, maar al gauw waren ze van het tegendeel overtuigd.
Iedereen kent natuurlijk de sprookjes Roodkapje en Klein Duimpje, maar de
sagen en mythen waar mensen vroeger ook nog eens van uitging dat het
waar zou kunnen zijn…
En als je het dan hebt over de sprookjes, wat zou de verteller / schrijver en
nog meer mee bedoeld hebben dan alleen meer een verhaal?
We wachten af…..
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Foto’s 6 april
Op maandag 6 april zullen weer schoolfoto’s genomen worden.
Dit jaar worden ook weer foto’s gemaakt van alle individuele leerlingen en broertjes en zusjes.
We willen u graag de gelegenheid geven om ook niet schoolgaande (jongere / oudere) broertjes en zusjes met
de schoolgaande leerlingen op de foto te krijgen. Hiervoor bieden we de gelegenheid aansluitend aan alle
schoolfoto’s.
We willen wel graag ongeveer weten wie daar gebruik van zou willen maken – i.v.m. de planning van de
fotograaf. Zou u dan een berichtje willen sturen naar apost@cantecleerkloosterhaar.nl?
Vernieuwde SchoolApp
Zoals u al eerder in de weekkaart heeft kunnen lezen, wordt de SchoolApp vernieuwd. De APP heeft een
nieuwe ‘look’ gekregen en is zowel voor leerkrachten als ouders een stuk functioneler geworden.
Maandag 2 maart krijgen alle oudste leerlingen per gezin een formulier mee waarop staat hoe u de nieuwe
app kunt installeren op uw smartphone. Wij vragen u dit, in die week (week 10), te doen. De oude schoolapp
dient u te verwijderen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar: rzwols@sg-owsa.nl of langskomen op school
(woensdag 4 maart tussen 12.30 en 13.00 uur of vrijdag 6 maart tussen 13.00 en 15.00 uur), even vragen naar
Roelienke.
Rapporten
Dit schooljaar zullen de nieuwe rapporten mee worden gegeven.
Onze wens is om een meer digitaal rapport mee te gaan geven, het feit dat de oude boekjes niet meer op
voorraad waren, heeft het allemaal wat bespoedigd.
We willen graag de mogelijkheid om evt. nog wat aan te passen, vandaar dat het rapport na de vakantie een
proefversie zal zijn. Bovendien is het nu nog een versie die met de hand ingevuld moet gaan worden, daar zijn
we dus ook druk mee aan het ontwikkelen.
In het rapport zal het gaan over datgene wat we in de klas signaleren en is het tevens een overzicht van de
vorderingen die de leerlingen maken op de methodegebonden toetsen – de ingeoefende stof.
Vanzelfsprekend zal ook een overzicht worden toegevoegd van de vorderingen op de toetsen van het
leerlingvolgsysteem van CITO.
Het kleuterrapport komt nog niet na de voorjaarsvakantie, wel houden we de contactavonden. De kinderen
van groep 1 en 2 krijgen een observatiekaart. Dit komt vanuit DORR, het leerlingvolgsysteem voor kleuters. In
april wordt weer een nieuwe kaart ingevuld. Op de contactavond komt dit aan de orde.
Begrijpend lezen
Binnenkort komt er een link op de website over hoe u evt. thuis de leerlingen kan helpen met begrijpend lezen
en luisteren.
Een paar korte tips in een youtubefilmpje.
Kijkweek
In de week van 16 t/m 20 maart bent u weer van harte welkom om in de groep(en) van uw kind(eren) mee te
komen kijken.
Op maandag 9 maart zullen bij alle groepen weer de mogelijkheden naast de deur hangen, u kan zich daar
inschrijven.
We verheugen ons op uw komst!
Om te noteren!
Cityrun Hardenberg: 16 mei 2020 (zie bijlage sponsoractie)
Avondvierdaagse: 25, 26, 28, 29 mei 2020
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Naschoolse sportactiviteiten.
Beste ouders,
Zoals jullie wellicht weten organiseren we eens per twee weken samen met de gemeente en De Stuw
naschoolse sportactiviteiten bij de Cantecleer. Samen met de kinderen kijken we hoe zij op een prettigere
manier met elkaar kunnen samenspelen in hun vrije tijd. De gemiddelde opkomst bij deze activiteiten ligt rond
de 30 kinderen, hieruit blijkt dat kinderen graag gebruik maken van dit aanbod en daar zijn we trots op!
Ieder jaar maakt De Stuw een publieksverslag. Hierin komen de highlights van het afgelopen jaar te staan.
Projecten, samenwerkingen en activiteiten waarop we trots zijn en welke eruit springen. We willen graag de
naschoolse activiteiten uitlichten, omdat deze voldoet aan bovenstaande criteria. Daarom komt er tijdens de
volgende naschoolse sportactiviteit op 10 maart een fotograaf mee die de sfeerimpressie gaat vastleggen. De
fotograaf is geïnstrueerd om ervoor te zorgen dat de kinderen onherkenbaar op de foto komen.
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Mirthe Binnenmars (06 – 82 563 874).
Hartelijke groet,
Mirthe Binnenmars
Jongerenwerker bij De Stuw.
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