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Vorie
Deze week is het de kijkweek
Maandag
18 maart
Dinsdag
19 maart
Woensdag
20 maart
Donderdag
21 maart
Vrijdag
22 maart
Deze week is het de kijkweek
Maandag
25 maart
Dinsdag
26 maart
Woensdag
27 maart
Donderdag
28 maart
Vrijdag
29 maart

Groep 3 & 4 hebben een voorstelling
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.

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.
De intekenlijsten hangen klaar!!
Vormingsonderwijs – juf Gwendy
Juf Gwendy moet vanwege gezondheidsredenen tijdelijk een stapje terug doen. Met zeer veel
tegenzin heeft ze i.o.m. de arts moeten besluiten dat het beter is om een aantal weken alleen de
ochtenden te werken.
We wensen haar heel veel beterschap!
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Meidenvoetbaldatum!

Onderstaande mail kregen we maandag 11 maart binnen:
Beste deelnemers,
Verleden week heeft HHC contact opgenomen met het verzoek om het schoolvoetbal van de
meiden te verplaatsen naar de reservedatum.
Dit omdat ze extreme drukte verwachten bij het sportpark i.v.m de wedstrijd van jong
oranje.
Dit betekent dat de schoolvoetbal van de meiden wordt verplaatst naar de reservedatum: 27
maart 2018
Mochten er vragen zijn ben ik bereikbaar via de mail en telefoon.
Excuses voor het ongemak.
Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Mart Evers
Vormingsonderwijs – 2019/2020
Het lijkt nog ver weg, maar we moeten binnenkort alweer de lessen HVO en GVO voor volgend
schooljaar gaan aanvragen.
Alle oudste kinderen van de groepen 2 t/m 7 krijgen morgen een informatieboekje en een
inschrijfformulier mee naar huis. We willen de formulieren graag ingevuld uiterlijk 29 maart terug
hebben in school.
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 .
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