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Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Oud papier

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

15 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april

Stan de verhalenman
De kinderen bezoeken de tentoonstelling
12.00-12.30 uur tentoonstelling in school
’s Ochtends generale, ’s middags vrij, ’s avonds revue
Goede Vrijdag – kinderen zijn vrij
Reünie voor oud- leerlingen en oud-leerkrachten

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.

Foto’s en filmpjes
Aangezien er bij een aantal kinderen op papier is aangegeven dat we geen beeldmateriaal van ze
mogen verspreiden, zullen we tijdens de revue, als school, geen beeldopnames gaan maken.
Dit betreuren we, maar we zijn helaas met handen en voeten gebonden. We kunnen het risico niet
gaan lopen dat er toch per ongeluk iemand op beeld komt die er niet op mag.
Het staat u als ouders vrij om beeldmateriaal van uw kind te maken.
We vertrouwen erop dat wanneer u beelden op bijv. Facebook plaatst van andere kinderen dan uw
eigen dat u dat alleen met toestemming van die andere ouders doet.
Onenigheid na schooltijd
De laatste tijd horen wij regelmatig van de kinderen dat er ruzies zijn na schooltijd. Vervelend.
Willen jullie hier alert op zijn? De verantwoordelijkheid ligt op dat moment bij de ouders.
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Het Bijenkorfje ‘gezocht’
We zijn op zoek naar de houten platen/borden die afkomstig zijn van de oude kleuterschool ‘Het
Bijenkorfje’ en die tot voor de verbouwing van Cantecleer een plaatsje hadden bij de entree in de gang
bij de groepen 1 + 2.
Wie-O-wie weet waar ze gebleven zouden kunnen zijn?
Gezocht!!!
Wie-O-Wie heeft voor ons stelten en een sjoelbak te leen?
We kunnen er meerdere gebruken!
Wanneer u iets voor ons te leen hebt, kan u dat melden bij juf Lisa.
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.
Kleding voor de Grote School Avond
Hier wat tips om in Ot en Sien stijl te verkleden;
Jongens: van een oude broek een kniebroek knippen, kniekousen, blouse, bretels, petje,
boerenzakdoek. (Of alles wat erop lijkt)
Meisjes: lange rok, geblokte blouse, lange jurk, van oud wit laken / lap katoen een schort knippen,
(gehaakte) omslagdoek, wit mutsje met ruches, kraagje (van vitrage bijv. ), grote strik in het haar,
oude herenblouse met riempje erom. (Of alles wat erop lijkt)

Boven

Er wordt hard gewerkt!
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