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Studiedag juf Roelienke
Informatieavond groep 8
Studiemiddag, de leerlingen zijn vrij

NIO gr.8
Start kinderpostzegels

De kanjerafspraken en buiten spelen:

Iedereen een kanjer!

Klassenbezoeken
In school zijn we vorig schooljaar gestart met een intensief traject voor lezen, woordenschat en begrijpend
luisteren / lezen. In dit kader zullen in de komende weken alle leerkrachten een les begrijpend lezen geven
waarbij de extern begeleider (Geert Woldman) en (juf) Annita aanwezig zal zijn.
We doen dit om de ingezette lijn vast te houden en nog verder te verbeteren. Deze lessen zullen eerst met de
betreffende leerkracht worden besproken en de belangrijkste conclusies zullen we ook in het gezamenlijke
team bespreken om van en met elkaar te leren.
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HVO juf Gwendy
Zoals de kinderen misschien thuis wel verteld zullen hebben, wordt er op dit moment nog geen HVO gegeven.
Juf Gwendy bouwt haar lessen langzamerhand weer op, maar is nog niet voldoende hersteld om alle lessen
weer te kunnen geven.
Vanmiddag (12-09) belde Gwendy met de mededeling dat ze het aantal te geven lessen rustig gaat uitbouwen.
Ze is van plan om de vrijdag voor de herfstvakantie te starten met de HVO lessen op OBS Cantecleer.
Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn weer terug in school. Graag inleveren!
Klassenshow
Dit schooljaar geeft iedere groep een klassenshow op het podium in school. Een voorstelling van zo’n 20
minuten tot half uur. Het publiek: de ouders van de desbetreffende klas en de leerlingen van school.
De kleuters zijn het eerst aan de beurt en wel op donderdag 10 oktober. Zij geven 2 keer een optreden: om
9.15 uur en om 11.15 uur. De ouders van groep 1 en 2 worden bij deze uitgenodigd om op 1 van deze tijden te
komen kijken.
Luizencontrole
Alle leerlingen zijn in de eerste schoolweek gecontroleerd op de aanwezigheid van neten en / of luizen. Helaas
hebben we bij een aantal groepen een hercontrole uit moeten voeren. Ook toen is gebleken dat we de luizen
nog niet de baas zijn.
Zou iedereen thuis extra willen controleren op luizen / neten en zo nodig behandelen. Behandelen betekent in
alle gevallen: kammen, kammen, kammen met een speciale kam.
Wanneer er thuis luizen / neten worden aangetroffen, zou u dat ook in school willen melden?
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