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Vandaag houden wij een ontruimingsoefening.
Inleveren werkblad ‘Boekenvrienden’
Alle kinderen van de school wisselen hun ‘Boekenvrienden’ uit.
Tegen betaling kan iedereen vanaf 17.00 uur snoepen. Actie van
korfbal- en streetdancevereniging UNI.

Oud papier
Bijeenkomst Logopedisch Spectrum in Hardenberg – De Voorveghther.
Aanvang 20.00 uur.

Juf Lisa is vrij. Juf Erna werkt met de leerlingen van groep 6-7.

Herfstvakantie: maandag 22 oktober – vrijdag 26 oktober.

Kinderboekenweek
Vanochtend hebben we de kinderboekenweek feestelijk geopend. Deze week en komende week zullen we
in de groepen aandacht besteden aan het thema van deze week: “vriendschap.”
Vandaag heeft elk kind een blad meegekregen om thuis in te vullen. Met welk boekenfiguur zou jij wel
bevriend willen zijn? Uiterlijk volgende week dinsdag weer meenemen naar school, want woensdag gaan
we het uitwisselen met alle kinderen van school. Zo hopen we dat kinderen elkaar boeken kunnen
aanbevelen om te gaan lezen/ voorlezen.
Loop volgende week gerust eens binnen om te kijken naar onze “vriendschapsboom” in de hal. Elk kind
heeft hier een kaartje in hangen waarin ze uitleggen wat vriendschap voor hen inhoudt.
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.

Nieuws van de medezeggenschapsraad
Dinsdag 2 oktober jl., hebben de medezeggeschapsraad van Cantecleer, samen met de
medezeggenschapsraden van OBS Prinses Irene en OBS Den Velde gesproken over ideeën voor het nieuwe
Strategisch Beleidsplan 2019-2023. In zo’n plan schrijf je op wat je de komende vier jaar allemaal wilt doen.
Je geeft natuurlijk onderwijs, maar misschien wil je extra dingen doen.
Op 18 oktober a.s. gaan de directeuren met elkaar in gesprek.
Voor onze school, maken wij het plan samen met onze medezeggenschapraad.
Hoofdluis
Wij hebben de melding ontvangen dat na de hercontrole is vastgesteld, dat er geen hoofdluis meer
aanwezig is. Het is wel verstandig om regelmatig te blijvencontroleren. Oze dank at uit naar de lede van het
´anti-kriebelteam’.
(Wie meer informatie wil, verwijzen wij graag naar de website van GGD IJsseland.
Het team heeft afgesproken dat juf Janet voor dit onderwerp, aanspreekpunt is binnen de school.
Vraag van een ouder over verlof
Een ouder vroeg hoe het zit met de wettelijke mogelijkheden i.v.m. verlof.
Op de achterkant van het verlofformulier wordt duidelijk aangegeven wanneer ouders-verzorgers voor hun
kind een verlofdag mogen aanvragen. U kunt een formulier vragen aan één van de medewerkers van school.
Er kunnen omstandigheden zijn, bijvoorbeeld ziekte van een ouder, waardoor de aanvraag eigenlijk niet
precies in het wetteljke plaatje past. Reden om gewoon een verlofaanvraag in te dienen.
Wij kunnen u niets garanderen, want wij hebben de wet uit te voeren.
Ons bestuur en de leerplichtambtenaren kijken kritisch mee!
Herfstplein binnen

Vernieuwde website online en schoolapp
Juf Roelienke is heel hard bezig om alles te regelen. De ouders/verzorgers ontvangen van ons een brief
met een soort handleiding hoe je de schoolapp activeert.
Wij houden jullie dus op de hoogte!

Aanmeldingen culturele activiteten
Tijdens de voorlichtingsavond over het nieuwe schooljaar 2018-2019 hebben wij gemeld, dat leerlingen
zich zouden kunnen aanmelden voor gratis, culturele activiteiten. De belangstelling van de leerlingen was
zo groot, dat wij de opgavetermijn met een week hebben moeten vervroegen.
De Cultuurkoepel Vechtdal heeft een extra sessie moeten vastleggen voor het ontwerpen van een game.
De ouders-verzorgers ontvangen hierover per mail een bevestiging van de aanmelding.
Dat betekent in de praktijk dat een groep leerlingen vijf keer aan de slag kan met een eigen game,
startend op woensdag 31 oktober, en er is een groep die start op 16 januari. Groot verschil in planning,
maar de cursusleider wordt in meerdere plaatsen ingezet.
Hip-hop gaat helemaal volgens planning.
Voor toveren met je spijkerbroek kunnen drie leerlingen niet worden ingeschreven, omdat de aanbieder
allee deelname wil van kinderen vanaf 9 jaar. De drie kinderen zijn 8 jaar.
Die drie leerlingen zouden zich via Hardenbergkids moeten opgeven voor een cursus buiten het dorp.
Als je iets voor het eerst gaat doen, weet je nooit precies hoe alles gaat verlopen. Jullie zullen begrijpen
dat we voor de drie leerlingen, die buiten de boot dreigen te vallen, ook wat willen organiseren.
Het gaat om vijf keer, maar wie kan ons helpen om voor de drie meisjes ook ‘toveren met een
spijkerbroek’ mogelijk te maken?
(De activiteit start op woensdag 31 oktober van 13.00 uur tot 14.30 uur. Het gaat om vijf lessen.)
Een paar handige moeders –of oma’s, ook leuk- moeten toch een oude spijkerbroek kunnen omtoveren
tot een handige tas of……………

De Bernina van oma!
WIE KAN ONS HELPEN?
Als u kunt helpen, kunt u contact opnemen met juf Lisa!
Eén bewijs is geleverd: leerlingen van Cantecleer hebben grote interesse, als je activiteiten gratis
aanbiedt! We kregen nog nooit zoveel aanmeldingen voor activiteiten van Cultuurkoepel Vechtdal
(48 aanmeldingen in totaal).!
(U begrijpt dat wij in overleg gaan met Cultuurkoepel Vechtdal over hoe we de volgende ronde zo gladjes
mogelijk kunnen organiseren.)
! Alle leerlingen die zich hebben aangemeld krijgen een email via de cultuurorganisatie.

Bericht van korfbal- en streetdancevereniging UNI te Kloosterhaar
Hallo dorpsgenoten,
Woensdagmiddag 10 oktober 2018 is er opnieuw de snoepactie van korfbal- en dancevereniging UN
I in Kloosterharen. Zo rond de klok van 17.00 uur kunt u enkele leden aan de deur verwachten. Dit
jaar is er een vernieuwd assortmiment, maar met prijzen als vanouds: 1 voor 2 euro en 3 voor 5 euro!
Hopelijk verkopen wij ook dit jaar weer de hele voorraad!
Alvast hartelijk dank voor uw eventuele steun.
Vriendelijke groeten,
Korfbal- en streetdancevereniging UNI.

Informatiebrieven groep
Zoals eerder aangekondigd, ontvangen alle ouders-verzorgers een informatiebrief over de
organisatie van de groep/groepen. Vrijdag 5 oktober geven wij ieder kind een papieren
versie van de brief mee. We gaan niet digitaal versturen.
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, mag u altijd contact opnemen met de leerkracht,
locatiecoördinator, of directeur.
Nieuws over 125 jaar Cantecleer
Woensdag 3 oktober komt de voorbereidingsgroep voor de viering van 125 jaar Cantecleer
weer bij elkaar. We gaan wat ‘zaakjes aftikken’, zodat wij het programma kunnen publiceren.
Op donderdag 18 april, normaal de Grote Schoolavond, presenteert de school een avond in
een beetje een revuestijl.
Op zaterdag 20 april, van 13.00 uur tot 17.00 uur houden wij een reünie.
En…………………we gaan natuurlijk iets bijzonders organiseren voor de leerlingen.
Houd de media in de gaten?
Geen feest zonder steun van ouders, ooms, tantes, opa’s en oma’s.
De voorbereidingscommissie gaat een brief maken voor ouders-verzorgers, waarin we zo
duidelijk mogelijk aangeven waarvoor wij hulp/ondersteuning nodig hebben. Wij hopen dan
natuurlijk dat heel veel mensen zich inschrijven voor bijvoorbeeld hulp bij decorbouw, of het
schminken van leerlingen, of ………………..
De brief zal over niet al te lange tijd digitaal worden verstuurd.

Tweespraak en Reggepraat werken samen op Cantecleer
Al jarenlang werken Reggepraat en Tweespraak met veel plezier samen in Kloosterhaar. De
behandellocaties waren eerst binnen het gezondheidscentrum in Kloosterhaar. Door de toenemende
vraag om op school te behandelen heeft Reggepraat al enige tijd een behandelruimte op school. Ook
Tweespraak behandelt nu op de vrijdagmorgen op school.
Even voorstellen
Anny Dijkstra en Gerlien Dunnink zijn werkzaam op de Cantecleer. Anny behandelt elke dinsdag en
Gerlien de vrijdagmorgen.

Anny Dijkstra

Gerlien Dunnink

Werkwijze
Logopedie op school biedt veel voordelen. Wanneer de logopedist op school werkzaam is, bespaart
dit reistijd. Ook zijn de contactmomenten tussen de logopedist en leerkracht/intern begeleider nog
makkelijker te realiseren.
Voor een goed resultaat van de behandeling is ouderbetrokkenheid belangrijk tijdens de
logopedische behandeling. Als ouder dient u daarom regelmatig (minstens 80% van de
behandelingen) aanwezig te zijn.
Aanmelden
Aanmelden voor logopedie kan via beide praktijken (telefonisch of via de website):
Logopedie Reggepraat Hellendoorn

Tweespraak Logopedie & Dyslexie

Tel: 06 105 152 15
www.logopediehellendoorn.nl

Tel: 0529-455593
www.tweespraaklogopedie.nl

U kunt altijd bij één van de logopedisten binnenlopen voor vragen.
Meer informatie over ons is ook te vinden op onze websites.

