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De Dag van het Onderwijs (eigenlijk 05-10)
We starten de naschoolse activiteiten – zie de flyer
Boekenmarkt
Klassenshow groep 1-2 ( 9.15 uur en 11.15 uur, ouders zijn
welkom!)
Oud papier
MR vergadering

Juf Gwendy (HVO) start weer!!

1 oktober: de dag van de boeren in actie
Landelijk is er veel aandacht geweest voor de stakende boeren.
Eén van de actievoerders verwoordde heel mooi: “Je moet wel heel ver zijn gegaan, wil je de boeren van hun
erf krijgen.” Een heel massale actie was het gevolg.
Verreweg het grootste deel van de Nederlandse bevolking stond achter de actievoerders.
In school hadden we een aantal leerlingen die lieten zien dat zij – en hun familie – achter de actie staan:
Ryen heeft in de klas verteld over zijn koeien op de
boerderij. Hij heeft in de klas ook lekkere blokjes kaas
uitgedeeld.
Ook Merel en Jasmijn hadden blokjes kaas mee om
aandacht te geven aan de stakende boeren.
Zij hadden er een passende tekst op geschreven:

Trots op de boer
Daar sluiten wij ons natuurlijk van harte bij aan!
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Opening van de kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober is de kinderboekenweek geopend.
Veel leerlingen waren op versierde fietsen, skelters en steps naar school gekomen. Wat leuk dat jullie de
moeite hebben genomen om ze zo mooi te versieren. Nadat iedere groep een reis over het plein had gemaakt,
werden de voertuigen op het plein geparkeerd.
Het liedje van de kinderboekenweek ging aan – een aantal meiden als voorbeeld op het muurtje; een aantal
jongens op de tafeltennistafel en iedereen deed mee!
Toen was de opening nog niet compleet, want de kinderboekenweek is bedoeld om het lezen te stimuleren. In
alle groepen werd voorgelezen, door juffen, door meester Jent, door leerlingen, door moeders, door vaders en
oma’s. Wat super dat iedereen zich hiervoor heeft ingezet! Ademloos werd er geluisterd en voorleestalenten
kwamen boven water. Alle voorlezers: heel erg bedankt!
De activiteiten in school gaan natuurlijk nog even door. Eén hiervan willen we extra onder de aandacht
brengen: de boekenruilmarkt. Leerlingen mogen een boek meenemen naar school om onderling te ruilen =>
ze veranderen dus van eigenaar. Dit vindt plaats op woensdag 9 oktober.
Kijk thuis eens welke boeken je niet meer leest en wilt ruilen, neem die dan 9 oktober mee.
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.
De leerlingen die hieraan meedoen mogen wat extra eten en drinken meenemen om na schooltijd even in
school gezellig op te maken voor de activiteiten buiten (of in de sporthal) beginnen.
Zieke leerlingen
Vriendelijk doch dringend verzoek om leerlingen die ziek zijn, thuis te houden.
Het komt helaas geregeld voor dat leerlingen ’s morgens in school komen en melden dat ze zich niet lekker
voelen of dat ze ’s nachts hebben overgegeven.
Gedurende de ochtend zien we dat het steeds minder goed met ze gaat en dat ze soms ook in school moeten
overgeven. Vandaar het dringende verzoek ze gewoon thuis te laten wanneer ze ziek zijn.
Bericht van de Godsdienstjuf
Al jaren sparen we tijdens de PC GVO lessen voor het goede doel.
Elke vrijdag staat de bus klaar en wie wil mag geld meebrengen voor hulp aan kinderen
in Malawi. Het geld wordt oa. gebruikt voor steun aan een kleuterschool waar voornamelijk weeskinderen
liefdevolle aandacht krijgen, onderwijs en een goede maaltijd.
Enkele Nederlandse vrijwilligers zijn zo met hulp van medewerkers uit Malawi dagelijks bezig
om deze noodzakelijke hulp te verlenen. Marieke, de dochter van mijn vriendin, is in Maart op school geweest
om op een Vrijdagmiddag de oudere leerlingen te laten zien hoe goed
het geld gebruikt wordt.
Het zou fijn zijn als nog meer leerlingen mee mogen sparen voor dit goede doel.
Vorige maand hebben de leerlingen een soort bordspel gemaakt: nl. "Achi". Als voorbeeld hoe kinderen in
Afrika met stokjes en steentjes ook dit spel spelen. Een spel als bedankje en als stimulans om te sparen voor
Malawi.
Graag wil ik nog vermelden dat we in het begin van dit schooljaar begonnen zijn met de jongere kinderen te
vertellen over de eerste verhalen uit de Bijbel, nl. over de Schepping en de eerste mensen.|Dit jaar hebben de
leerlingen uit groep 3, 4 en 5 het bijbehorende boekje over Adam en Eva cadeau gekregen.
(De leerlingen uit groep 6 en 7 krijgen na de Kerstvakantie een boekje met verhalen uit het Nieuwe Testament
en de oudste leerlingen krijgen een Bijbel cadeau).
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Hartelijke groeten van Ria Berkhoff.
Kinderpostzegelactie
De 18 leerlingen van groep 8 hebben met de verkoop voor de kinderpostzelactie ongeveer € 3600,= bij elkaar
verzameld.
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een daklozen- of vrouwenopvang
wonen. De begeleiding in de opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor kinderen is er meestal weinig
aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er is nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun
vriendjes niet meenemen, hebben hun huisdieren achter moeten laten en mogen ook niet zorgeloos buiten
spelen. Geen ideale omstandigheden waarin een getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede begeleiding voor ze
is.

Foto’s in de app
Bij de verschillende groepen staan in de schoolapp al foto’s en ook in het algemene deel zullen binnenkort
foto’s geplaatst gaan worden. O.a. van de opening van de kinderboekenweek.
Deze foto’s zijn gescand op informatie verkregen van de ingevulde privacy formulieren. Hier wordt dus met
veel zorg mee om gegaan. We zouden het enorm op prijs stellen wanneer ouders die de foto’s downloaden
ook voorzichtig zouden willen zijn met mogelijk andere kinderen die op de foto staan.
Deze mogen allen op de app, maar bijv. niet allemaal op de (openbare) site.
Verder zijn er (groot-)ouders op de foto gezet tijdens het voorlezen. Wanneer u er bezwaar tegen heeft om op
de app geplaatst te worden, kan u dat melden bij apost@cantecleerkloosterhaar.nl dan houden we daar
vanzelfsprekend rekening mee.
Schoolapp
De schoolapp wordt gebruikt voor veel doeleinden, foto’s, vragen, mededelingen.
Het is een medium die door de teamleden gebruikt wordt om iets te melden en vandaar dat we het op prijs
zouden stellen wanneer iedereen die op de telefoon zal gaan installeren.
Mocht u de formulieren niet meer in bezit hebben of problemen ondervinden bij het installeren, meldt u zich
dan alstublieft tot Roelienke – rzwols@cantecleerkloosterhaar.nl
Geen vervanging voor groep 8!!!
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Onderstaande afspraken stonden al in de schoolgids, maar zijn vorige week nog even extra onder de aandacht
gebracht. Niet wetende dat we ze direct deze week zouden moeten toepassen.
Door ziekte is Meester Alle helaas vandaag (donderdag 03-10) afwezig en is er geen vervanger beschikbaar.
Ook morgen zal hij afwezig zijn.
Vandaag hebben we een oplossing weten te bedenken met veel kunst- en vliegwerk en flexibiliteit van
collega’s. Morgen is er ook geen vervanging beschikbaar en dus hebben de ouders van groep 8 in de
schoolapp het bericht gekregen dat morgen (vrijdag 04-10) de leerlingen van groep 8 thuis zullen blijven.
Zoals het nu lijkt, zal Alle maandag weer aanwezig zijn. Mocht dat niet het geval zijn, zullen we intern
overleggen welke groep maandag thuis zal blijven. We houden u hiervan via de schoolapp op de hoogte.
Wat zijn de afspraken wanneer er geen vervanging is bij afwezigheid van een leerkracht:
1. Zodra een leerkracht zich afmeldt (ziek is), wordt dat in het vervangingssysteem gezet. Ook krijgen de
ouders van de betreffende groep een seintje dat de leerkracht afwezig is.
2. Tegelijkertijd gaan de radertjes werken – hoe lossen we dit intern op, wanneer er geen vervanging is?
Hierbij kan gedacht worden aan inzet van locatiecoördinator, Roelienke, Lianne, opsplitsen van de
groep. Dat is echter een tijdelijke oplossing voor maximaal één dag.
a. Er is vervanging: de ouders krijgen hiervan bericht
b. Er is geen vervanging: de ouders krijgen bericht hoe het dan die dag opgelost gaat worden.
3. Is er langer dan één dag geen vervanging, krijgen alle ouders een app en zullen alle groepen – per
toerbeurt – thuis moeten blijven. Welke groep wanneer thuis blijft, zal in die app komen te staan.
Het is absoluut niet de meest gewenste situatie, we willen alle kinderen het onderwijs geven waar ze recht op
hebben, maar helaas staan we nu soms met de rug tegen de muur.
We proberen in alle lagen van de stichting mee te zoeken naar mogelijkheden en hopen dat er structureel
verbetering in de situatie zal gaan komen.
Hierbij hopen we iedereen op de hoogte te hebben gesteld.
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