Weekkaart 31
Maandag 6 t/m 10 mei 2018
www.cantecleerkloosterhaar.nl
Maandag
1 april
Donderdag
25 april
Route 8, voor groep 8
Zaterdag
27 april
Koningsdag
In de week van 29 april t/m 3 mei hebben de kinderen vakantie.
4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking, waar de kinderen van groep 7 en 8 aan mee mogen doen.
5 mei nationale bevrijdingsdag
Maandag
6 mei
Deze week (maandag of dinsdag) zal de luizencontrole weer
Dinsdag
7 mei
plaatsvinden.
Woensdag
8 mei
Donderdag
9 mei
Vrijdag
10 mei
Zaterdag
11 mei
Oud Papier
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
10 mei

MR vergadering

Afsluiting “Scoor een boek” – groep 5/6a

De kanjerafspraken en buiten spelen:
We hebben plezier
Buiten spelen = plezier, zeker nu het weer mooier wordt, zijn er
steeds meer kinderen lekker buiten aan het spelen. Heerlijk!
We doen mee en we werken (en spelen) samen
Hoe meer kinderen er mee kunnen spelen, hoe beter! Samen
spelen op het plein en in het dorp, hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
We vertrouwen elkaar
Afspraak = afspraak, wanneer je samen afspreekt om te spelen,
of samen spelregels afspreekt, houd je daar dan ook aan. Neem
je iets mee om samen mee te spelen, dan ben je zuinig op je
eigen en andermans spullen. Je zit alleen aan andermans spullen
wanneer je daar toestemming voor hebt.
We helpen elkaar
Zie je dat iemand iets lastig vindt, help diegene dan. Kom op een
vriendelijke en aardige manier voor elkaar op.
Kanjerafspraken kun je ook goed bij het buiten spelen
toepassen.
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Boven
14-04-2018 kwam het eerste mailtje van Evelien Spijkers – daarvoor was er een keer telefonisch contact
geweest – of ze (met andere ouders) het overblijf lokaal boven onder handen mocht nemen.
Vorige week, vlak voor het uitkomen van de weekkaart, was alles klaar.
Wat een verschil!

2018

NU
Ze zijn gestart met het schoonmaken van het lokaal, dat was al een klus. Fonville was zo vriendelijk om hier
materialen voor te leveren.
Daarna zijn de muren zijn geverfd en is er een nieuwe vloer gelegd.
Ambtelijke molens draaien langzaam, maar vooral de afgelopen weken is er in korte tijd heel veel gebeurd.
Allerlei lijntjes zijn uitgezet om het boven op tijd geschilderd (dank je wel, Henk) en de vloer gelegd (dank je
wel, Herald en Stefan) te krijgen en door de ouders die op zeer korte termijn klaarstonden om alles naar
beneden en/of naar boven te brengen, is alles spick en span.
Het is nu aan ons de taak om het zo te houden.
Nogmaals super bedankt allemaal!!!
Terugblik vorige week – de reünieweek
Wat een top-week was het vorige week!
Van de opening maandag van Stan de Verhalenman t/m de afsluitende reünie zaterdag was het één groot
feest!
Er is in de klassen hard gewerkt aan het thema “vroeger en nu”, wat was er anders? De tentoonstelling in
school was hier een mooie afsluiting van. Deze werd ook zaterdag volop bekeken door de reünisten.
Ook werd zaterdag de tentoonstelling in het dorpshuis volop bezocht, daar waren de kinderen dinsdag al
geweest. Geweldig hoe enthousiast de kinderen, teamleden en reünisten waren over het werk van Freddie
Ekkel!
Voor de kinderen was donderdag de afsluiting. ’s Morgens werd er eerst geoefend in de tent en daarna
stonden er bij school ‘oude’ spelletjes klaar. Van koekhappen tot steltlopen, iedereen was heel enthousiast
aan het spelen. En natuurlijk ’s avonds de revue in de tent! Ouders en grootouders genoten van de
kinderen. Wat hebben ze goed gespeeld en gezongen! De avond liep als een trein.
Een aantal keer is er door de organisatie ook nog voor iets lekkers tussendoor gezorgd, wat het feest
natuurlijk compleet maakte. Wat te denken van bijvoorbeeld de poffertjes van de echte poffertjeskraam?
Deze viel ook bij de ouders goed in de smaak
Voor oud-leerkrachten en oud-leerlingen was de grote afsluiting natuurlijk de reünie… Een gezellig weerzien
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van oude bekenden. In de tent, in het dorpshuis en in school was het een drukte van belang. De organisatie
had voor iedereen voor een drankje en een hapje gezorgd en iedereen sprak erg lovend over het geheel.
Complimenten en bedankjes voor iedereen die deze feestweek mogelijk heeft gemaakt!
Avondvierdaagse
Van 20 t/m 24 mei is de avondvierdaagse in Kloosterhaar.
Alle kinderen hebben een folder hierover meegehad.

Cultuurkoepel Vechtdal
Beste ouder/verzorger,
Twee keer per jaar organiseren wij culturele ontdekcursussen voor kinderen op de basisschool. In die
programmering nemen wij altijd de wensen van de scholen mee. Momenteel zijn wij ook erg benieuwd naar
de interesses van uw kind(eren) op het gebied van creatieve/culturele cursussen. Aan welk soort cursus zou
uw zoon of dochter graag meedoen? Mist u/uw zoon/dochter iets in het aanbod? Dan horen wij dat graag.
Via onderstaande link naar de enquête kunt u de wensen van uw zoon/dochter aan ons doorgeven.
https://nl.surveymonkey.com/r/RBMJNK3
Die wensen inspireren ons om volgend schoolseizoen een nieuwe programmering vorm te geven.
Uw zoon of dochter mag deze enquête ook zelf invullen. De enquête kan ingevuld worden tot uiterlijk vrijdag
17 mei.
Onder alle inzendingen verloten wij 5 bioscoopbonnen t.w.v. € 15,-.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en het invullen!
Cultuurkoepel Vechtdal
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