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In deze week vinden de hoop- en dromengesprekken plaats.
Brandweerdag
Er is vanavond een bijeenkomst voor de ouders-verzorgers van groep
1-2. We beginnen om 19.30 uur.
Vandaag gaan de kinderen op stap met Kinderpostzegels.
Vandaag is de laatste inleverdag voor de opgave van Harderbergkids.
Deze week is de Nationale Onderwijsweek.

Er is vandaag voor de medezeggenschapsraad een bijeenkomt in
Gramsbergen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
(Hattemattestraat 7).

Brandweerdag
Op dinsdag 25 september zullen de kinderen van groep 1 t/m 7 iemand van de brandweer in Hardenberg in
de klas krijgen. Groep 8 zal deze middag naar de kazerne in Hardenberg gaan.
Ter voorbereiding is / wordt er in de klas over het thema brandweer gewerkt.
De kanjerafspraken op onze kanjerschool:

Even voorstellen!
Juf Ageeth heeft voor de zomervakantie afscheid genomen als Intern Begeleider van onze school.
Zij gaat zich volledig richten op de scholengroep Dalen en omgeving; dat gaat om totaal om drie scholen.
OBS Cantecleer zou opnieuw de vierde school zijn. Een beetje teveel van het goed en daarom hebben we juf
Ageeth, met wat pijn in het hart laten gaan. De nieuwe Intern Begeleider was niet zo gemakkelijk te vinden.
We moesten zelfs te rade gaan bij een uitzendbureau voor onderwijskrachten. Wij zijn blij dat Terry van de
Veen bereid is ons als IB-er te ondersteunen in het schooljaar 2018-2019.

Bibliotheekouders gr. 5/6
De juf en kinderen van groep 5/6 zijn op zoek naar ouders die af en toe met een groepje kinderen naar de
bibliotheek willen om boeken te ruilen.
Deze boeken zullen een aanvulling vormen voor de klassenbibliotheek.
Hoop en dromen gesprekken
Zoals vorig jaar al is meegedeeld, mogen de kinderen dit jaar meekomen met de oudergesprekken als ze dit
leuk vinden. Het is niet verplicht.
Logopedisch spectrum bestaat 15 jaar

Heb jij je strookje al ingeleverd?
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!
Korfbaltalenten!!!!!

We krijgen via de groepsapp net de resultaten binnen van de korfbalwedstrijden van groep
5-6. Cantecleer 1 is derde geworden en winnaar van het Rodedraadspel.
Cantecleer 2 is eerste geworden. Van harte gefeliciteerd!
De oudere leerlingen zijn nog aan het spelen. Die uitslagen zullen we via andere media
publiceren.
Hartelijk dank aan iedereen die de leerlingen hebben begeleid en ondersteund.
-------------

