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Vorige

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.

Korfbaltoernooi: 13.30 start gr. 5/6; 18.00 start gr. 7/8

Maandag
24 sept.
In deze week vinden de hoop- en dromengesprekken plaats.
Dinsdag
25 sept.
Woensdag
26 sept.
Start kinderpostzegels
Donderdag
27 sept.
Vrijdag
28 sept.
De kanjerafspraken op onze kanjerschool:

Arcade-studiedag
Zoals u op de kalender hebt kunnen zien, is er morgen (donderdag 13 september) een studiedag van onze
onderwijsstichting.
De kinderen zijn deze hele dag vrij.
Hoop- en dromengesprekken
In de week van 24 september zal u uitgenodigd worden voor de hoop- en dromengesprekken.
De uitnodigingen hiervoor ontvangt u binnenkort van de collega’s.

Cultuur extra!
herhaling

Tijdens de algemene voorlichtingsavond zijn mededelingen gedaan over een extra inzet van
middelen voor cultuur etc. De eerste stap van het project gaan we zetten.
Jullie krijgen de folder van Cultuurkoepel Vechtdal.
Hierin staan verschillende cursussen gemeld.
Kijk in de folder bij Kloosterhaar/Sibculo.
Daar zie je staan:
Ontwerp je eigen game 8 t/m 12 jaar - woensdag 31 oktober 14.45 uur op 31 oktober a.s.
Toveren met je oude spijkerbroek 9 t./m 12 jaar - woensdag 13.00 uur op 31 oktober a.s.
Hiphop 6 t/m 11 jaar – woensdag 13.00 uur woensdag 31 oktober a.s.

Geef je op met het onderstaande briefje. Dan betaalt de school jouw kosten. Vol=vol.
Lever het briefje voor 28 september in! JE HOEFT JE DUS NIET AAN TE MELDEN VIA DE
WEBSITE VAN HARDENBERGKIDS!
______________________________Aanmelding________________________________
Naam:……………………………………………(volledig) / Groep:……
Leeftijd:……………jaar
Telefoonnummer:…………….......
Ik geef mij op voor:
O Ontwerp je eigen game 8 t/m 12 jaar - woensdag 31 oktober 14.45 uur op 31 oktober a.s.
O Toveren met je oude spijkerbroek 9 t./m 12 jaar - woensdag 13.00 uur op 31 oktober a.s.
O Hiphop 6 t/m 11 jaar – woensdag 13.00 uur woensdag 31 oktober a.s.
Je mag maximaal één kruisje zetten! Wij willen zoveel mogelijk leerlingen laten profiteren!

Graag uiterlijk 28 september bij je juf of meester invullen.
Na aanmelding krijg je sowieso een brief met informatie.
Voor de leerlingen van OBS Cantecleer is deelname gratis!

Nieuw Strategisch Beleidsplan 2019-2023
Op donderdag 13 september a.s., morgen dus zijn alle werknemers van onze
onderwijsstichting Arcade aanwezig in De Voorveghter in Hardenberg om samen na te
denken over een nieuw plan voor het onderwijs in de komende vier jaar.
Wat blijven we doen en wat willen wij graag wat anders aanpakken?
Het bestuur wil dat de opbrengsten van die dag, ook worden besproken met de
medezeggenschapsraden van alle scholen binnen Arcade.
Onze medezeggenschapsraad is uitgenodigd om op dinsdag 2 oktober a.s., aanvang 19.30
uur, samen met de MR-en van Den Velde en de Ireneschool de resultaten voor het nieuwe
plan te bespreken. We moeten voor onze school een nieuw schoolplan 2019-2023 maken.
Afscheid genomen van SNAPPET!
Voor de zomervakantie hebben we een proef gedaan met de digitale programma’s die horen
bij onze rekenmethode Wereld in Getallen en de taalmethode Taal Actief. We gaan dit
schooljaar door met de programma’s. Alleen groep 8 draait dit schooljaar nog met SNAPPET.
Nieuwe website en schoolapp
Juf Roelienke is al geruime tijd bezig met het beheer van de website. Samen met beheerders
van de andere Arcadescholen, is zij bezig met de voorbereidingen van een nieuwe website.
Nieuw onderdeel bij de website is de zogenaamde schoolapp. School kan dan gemakkelijk
communiceren met ouders. Berichtjes die wij op de app plaatsen, komen bijvoorbeeld
automatisch op de website. Zodra alles in bedrijf komt, brengen wij jullie per brief op de
hoogte!
125 jaar Cantecleer
Op woensdag 19 september a.s., aanvang 19.00 uur, komt de voorbereidingscommissie van
het ‘125 jaar Cantecleer-feest’ bijeen. Die avond zullen het programma en de
randactiviteiten definitief worden vastgesteld.
U kunt een speciale nieuwsbrief verwachten.
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