Weekkaart 5
2019-2020
Maandag 23 t/m 27 september 2019
www.cantecleerkloosterhaar.nl

Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1 april
23 september
24 september
25 september
26 september
27 september

Maandag
30 september
Dinsdag
1 oktober
Woensdag
2 oktober
Donderdag
3 oktober
Vrijdag
4 oktober

NIO gr.8
Start kinderpostzegels

Start kinderboekenweek (zie onder)
Werelddierendag

De kanjerafspraken en buiten spelen:

Iedereen een kanjer!

Korfbal
Woensdag 18 september is er druk gekorfbald.
En met groot succes!
Supertrots zijn wij op de tweede plek die onze kanjers
behaald hebben. In de teamapp werd direct een
opname gedeeld waarop iedereen juichend te horen
was.
Jongens en meiden van harte gefeliciteerd!
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Kinderboekenweek
Op 2 oktober is weer de start van de landelijke Kinderboekenweek, het thema is dit jaar “Reis mee”.
Dit jaar staan in het kader van dit thema de voertuigen centraal.
Het lijkt ons leuk om woensdag 2 oktober te starten met een soort versierde fietsen / bolderkar / step /
skelter optocht. Lijkt het jou ook leuk? Kom dan woensdag 2 oktober met je versierde voertuig naar school.
Papa’s, mama’s etc. zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Diezelfde woensdag willen we ook graag een voorleeshalfuurtje (aansluitend aan de opening) organiseren.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buren….. dus… wie er zin heeft om te komen voorlezen, meld je aan bij de
leerkracht van het kind bij wie je zou willen voorlezen. U kan vanzelfsprekend zelf het boek uitkiezen en
meenemen.
Kijk alvast in de boekenkast, want we willen in de tweede week een boekenruilbeurs (woensdag 9 oktober)
organiseren! Zijn er boeken die je wilt ruilen, leg ze alvast apart!

Studiemiddag
Donderdag 19 september waren de leerlingen ’s middags vrij, de teamleden zijn die middag druk aan het werk
geweest.
Na de herfstvakantie zullen we gaan starten met thematisch werken. De hele school werkt dan rond één
gezamenlijk groot onderwerp, waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, burgerschap, creativiteit etc. in
verwerkt is. De basis voor deze ontwikkeling ligt in OA2SE (https://www.cedinonderwijs.nl/themas/oa2se/).
Het was een middag vol nieuwe ideeën, samen lijnen uitzetten en bijstellen, weer overleggen, nog meer
bijstellen.
We zullen dit schooljaar twee thema’s aanpakken, de eerste is ‘Nederland’. Iedere groep gaat hierbij uit van
de eigen doelen en leerlijnen, maar met veel inbreng van de leerlingen. De verdieping zal door de school heen
zichtbaar worden. We vinden het spannend, maar zijn zeer enthousiast en gaan er vanuit dat de leerlingen dat
ook zullen gaan worden.
Aan het eind van de middag hebben we gezamenlijk afscheid genomen van juf Terry van de Beek, de interim
ib-er die sinds het begin van het schooljaar 2018-2019 het stokje van juf Ageeth over heeft genomen.
We zijn blij met alle input die Terry gegeven heeft en alle ideeën die ze bij ons heeft aangedragen. Haar
specialisme ligt op taalgebied wat precies aan heeft kunnen sluiten bij het onderwerp ‘(begrijpend) luisteren
en lezen, technisch lezen, woordenschat en leesbeleving’. Terry gaat haar werk voortzetten in een andere
scholengroep binnen de stichting en we wensen haar daar heel veel plezier.
De school zal niet zonder ib-er komen te zitten. Juf Sanne Koops is vanaf de zomervakantie aan het
meedraaien op beide scholen van onze scholengroep. We wensen haar natuurlijk heel veel plezier op onze
school. Zij zal zich in één van de volgende weekkaarten aan u voorstellen.
Activiteiten op het plein
Vanaf dinsdag 8 oktober zal om de week van 15:15 uur – 16:30 uur een activiteit plaatsvinden. Tot de
voorjaarsvakantie op de dinsdag, daarna op de woensdag.
De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door Thomas Remmink en Jelmer Tromp.
We hopen dat veel leerlingen hieraan mee zullen gaan doen.
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