2

Weekkaart 32
Maandag 13 t/m 17 mei 2018
www.cantecleerkloosterhaar.nl

Maandag
Zaterdag

1 april
11 mei

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei

Oud Papier

MR vergadering

Afsluiting “Scoor een boek” – groep 5/6a
Schoolreis groep 1/2, start avondvierdaagse
Schoolreis groep 3 t/m 7

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.

Schoolreis groep 3
Juf Rienske zal dinsdag 21 in groep 1 zijn, juf Tirza gaat dan mee op schoolreis met groep 3 t/m 6.
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Rookvrijplein
Vorige week verscheen in de Stentor een heel mooi stuk over het initiatief in
Kloosterhaar om alvast stappen te zetten richting een rookvrije omgeving voor
kinderen. We hebben in groep 8 gisteren een gastles gehad van Marijke de Jong
(huisarts) en we hebben de bordjes in ontvangst genomen.
Natuurlijk was het voor school een eenvoudige stap om hierbij aan te sluiten. Het plein
was immers al rookvrij! Anders dan het stuk in de krant doet vermoeden, roken de
ouders niet op het plein!
Wij zien het bordje als een bevestiging van dat waar we als ouders en school voor
staan: school is een rookvrije omgeving.
Tevredenheidsonderzoek
Als bijlage bij deze weekkaart treft u de uitslag van het tevredenheidsonderzoek.
We hebben naast de positieve punten een aantal werkpunten voor de komende tijd.
Een aantal ouders heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een ouderpanel.
Dit keer zal het ouderpanel op een ochtend zijn, maar een andere keer op een avond of middag. Ook de
dagen zullen verschillen. We doen dit om zoveel mogelijk ouders de kans te geven een keer aan te kunnen
sluiten bij het panel.
De ouders die een uitnodiging hebben ontvangen zijn willekeurig gekozen, bij het volgende ouderpanel
zullen ander ouders uitgenodigd gaan worden.
Bureau Halt
Vanwege de signalen die we in school krijgen over het buitenspelen na schooltijd, is er contact gezocht met
bureau Halt, de wijkagent en de Stuw.
De signalen werden afgegeven door de ouders, maar ook door mensen van Samen Doen en de wijkagent.
Hoewel het zich buiten schooltijd afspeelt, komt het natuurlijk wel in school terecht. Vandaar dat we samen
hebben gezocht naar mogelijkheden. Eén van de acties die we in zullen zetten is gebruik maken van het
aanbod van Halt om de voorlichting ‘omgaan met groepsdruk’ te geven. Dit is een voorlichting die in een
aantal groepen gegeven zal gaan worden.
Daarnaast zal er een ouderavond gepland gaan worden, we zullen vanzelfsprekend onze medewerking
daaraan verlenen. Voor deze avond stellen we o.a. de school als locatie beschikbaar.
Juf Erna & groep 6b/7
Maandag 13 mei zal juf Erna een kijkoperatie aan haar knie moeten ondergaan.
Dit – voor haar heuglijke – feit werd in de vakantie duidelijk. Onmiddellijk is er vervanging aangevraagd.
Vanmorgen is de eerste dag bevestigd: maandag 13 mei zal juf Karin v.d. Weide in komen vallen. Hoe het
verder gaat verlopen, is nog afwachten. Zodra er meer bekend is, zal dit aan de ouders van 6/7 mee worden
gedeeld.
Voor de schoolreis op 21 mei staat wel al vast wie er met groep 7 mee zal gaan naar Amsterdam, gelukkig is
dat geregeld.
Op maandag 20 mei zal een nieuwe leerling instromen in groep 7, hij valt mij de neus in de boter en zal
natuurlijk met zijn nieuwe groep meegaan naar Amsterdam. We heten hem bij deze van harte welkom op
de Cantecleer.
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