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

Inleveren werkblad “Boekenvrienden”
Alle kinderen van de school wisselen hun “Boekenvrienden” uit.

Oud papier

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek is “Kom erbij” en gaat over vriendschap.
De Kinderboekenweek zal woensdag 3 oktober feestelijk geopend worden om 8.30 uur op het plein. U bent
van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.
Alle kinderen zullen deze dag een werkblad “Boekenvrienden” mee naar huis krijgen, waarop ze kunnen
invullen met welk boekenfiguur/ figuren ze wel bevriend zouden willen zijn. De week erop gaan we dit met
alle kinderen van de school uitwisselen.
Ook zullen we in de klassen op verschillende manieren aandacht besteden en praten met elkaar over
vriendschap.
De kanjerafspraken op onze kanjerschool:
Kanjerafspraak van de maand:
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Iedere afspraak geldt vanzelfsprekend het hele jaar
door, maar krijgt in de genoemde maand extra
aandacht.

Bijeenkomst groep 1 en 2
Dinsdag 25 september jl. was de opkomst voor de bijeenkomst van ouders-verzorgers van groep 1-2, heel
goed. Er zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest en er is een aantal vragen van oudersverzorgers aan bod geweest.
Vandaag is per email een speciale brief met bijlage verstuurd aan de ouders-verzorgers van groep 1-2.
Wij hopen dat alle ouders-verzorgers van groep 1-2 op deze manier goed geïnformeerd zijn.
Hoofdluis
Er is bij de hercontrole opnieuw hoofdluis vastgesteld (groep 3 en groep 8).. Vriendelijk verzoek om een
extra oogje in het zeil te houden. ´Juf Ank´ adviseert vooral te blijven kammen. Een advies dat ook wordt
gegeven op de website van de GGD IJsselland. Onder het tabblad ´Scholen en kindcentra´ vindt u een
verwijzing naar folders en filmpjes.
Het team heeft afgesproken dat juf Janet voor dit onderwerp, aanspreekpunt is binnen de school.
Vragen over informatieavonden
Van enkele ouders/verzorgers hebben wij vragen gekregen over de organisatie van informatieavonden per
groep. In het verleden zijn dergelijke informatieavonden georganiseerd, maar na verloop van tijd was de
opkomst zeer gering. Als alternatief hebben leerkrachten opgeschreven wat er in hun groep wordt gedaan.
U kunt de informatie binnenkort verwachten.
Herfstplein binnen

Een aantal ouders heeft zich afgelopen maandag gestort op de aankleding van het leerplein. Het plein is
veranderd in een heel gezellig herfstplein.
Ouders, hartelijk dank!
Vernieuwde website online en schoolapp
De vernieuwde website van OBS Cantecleer gaat binnenkort online. Het omzetten van de oude naar de
nieuwe website neemt wat tijd in beslag. Naar verwachting gaat dit enkele dagen duren. De website van
Cantecleer zal eind deze week (week 39), begin volgende week (week 40) even ‘uit de lucht’ zijn.
De volgende stap zal zijn het in gebruik nemen van de schoolapp. Meer informatie hierover volgt nog,
maar we kunnen wel alvast melden dat het een mooie en handige ‘communicatie’-aanvulling is.

Logopedisch spectrum bestaat 15 jaar

