Weekkaart 27
Maandag 1 t/m vrijdag 5 april 2018
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april

www.cantecleerkloosterhaar.nl
Theoretisch verkeersexamen, groep 7

Oud papier

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.

Ziek of niet??
We zien dat de griepgolf de kant van Kloosterhaar op komt… veel kinderen voelen zich ‘ziek, zwak en
misselijk’. Dan is er maar één ding wat werkt: uitzieken!
Lekker thuis (of elders) op bed / op de bank onder een dekentje en emmer dichtbij en WC dichtbij ;).
Deze kinderen horen niet in school.
Soms komen kinderen ’s morgens binnen met de mededeling “Hij / Zij heeft / Ik heb vannacht
overgegeven, maar ik denk dat het wel weer gaat.” We verzoeken met klem deze kinderen zeker één
dag thuis te houden (ook als ze zelf graag naar school willen). Vaak gaat het namelijk toch niet en dan
moeten ze alsnog gehaald worden.
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Kunstgras
Langzaam maar zeker zien we het nieuwe grasveld ontstaan!
Op dinsdagmorgen lag het gras er bijna en de korrels
stonden al klaar om erover te kunnen gooien.
Vanmorgen (donderdag) was het
zichtbaar dat een deel van de
korrels er al op lag.
Nog even geduld…..

Cantecleer 125 jaar!
In de week van 15 t/m 20 april vindt een schoolfeestweek plaats.
Met als afsluiting voor de kinderen de revue-avond donderdag 18 april.
Dan is het feest nog niet voorbij, want op 20 april vindt de reünie plaats. Via de website kan u (oudleerlingen en –personeel) zich hier nog steeds voor aanmelden!
Vanzelfsprekend is de reünie niet bedoeld voor de huidige leerlingen.
Workshop graffiti
De data van de Graffiti bijeenkomsten is gewijzigd.
De deelnemers krijgen ook rechtstreeks hier bericht van, maar dan kan het alvast genoteerd worden:
Donderdag 16 mei van 15.30-17.00 uur
Donderdag 23 mei van 15.30-17.00 uur
Donderdag 13 juni van 15.30-17.00 uur (30 mei Hemelvaart, 6 juni vakantie school)
Alle kinderen die deelnemen aan de cursus Graffiti zijn leerlingen van OBS Cantecleer.
Voetbal
Woensdag 27 maart hebben de meiden de derde plek behaald tijdens het schoolvoetbaltoernooi.
Super gedaan, kanjers!!
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