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Vorige

Maandag

15 oktober

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober

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

Juf Lisa is vrij. Juf Erna werkt met de leerlingen van groep 5-6.

Herfstvakantie: maandag 22 oktober – vrijdag 26 oktober.

Kinderboekenweek
Loop deze week 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.

Aankondiging ‘Autism, wat gaat er door je heen?’ – Lezing – Enschede -Ommen
Op 21 november a.s. zal er een avond zijn over autisme in Theater Prismare in Enschede.
Op 27 november is dezelfde lezing bij te wonen in Theater De Caroussel in Ommen.
Op beide avonden is er vanaf 19.00 uur inloop en de lezing begint om 19.30 uur. De toegang is vrij, maar
vol is vol. (Uitnodiging is afkomstig van VGPO.)

De Cantecleer SchoolApp gaat online!
Vrijdag 12 oktober gaat de brief mee met instructie voor het installeren van de
SchoolApp. Wij vragen u vriendelijk de SchoolApp te installeren op uw smartphone.
Vanaf die datum zullen we ook vanuit de groep(en) van uw kind(eren)
groepspecifieke informatie gaan verstrekken via de SchoolApp. Verder vindt u in de
app onder andere: laatste nieuwsberichten, de kalender, nieuwsbrieven/weekkaart.
Aanmeldingen culturele activiteten
Naaimachine en spijkerbroek!
Wij hebben al één handige ‘CreaBea’, die ons wil helpen om te zorgen dat drie kinderen uit groep 5 en 6,
toch mee kunnen doen met ‘toveren met een spijkerbroek’. Als we nog één moeder of oma hebben die
vaardig is met naaimachine en spijkerstof, dan kunnen we de drie kinderen mee laten doen.
Wie kan ons helpen om de definitieve klap erop te geven? Uw aanmelding is welkom bij juf Lisa.
Onze voorzitter van het College van Bestuur van de onderwijsstichting Arcade is ook trots op het hoge
aantal deelnemers aan de gratis toegankelijke, culturele activiteiten. Mevrouw A. van Heyningen zal op
31 oktober, tussen 12.45 uur en 13.00 uur het officiële startschot
geven.
Wie dat wil meemaken, is natuurlijk van harte welkom.

Bericht van korfbal- en streetdancevereniging UNI te Kloosterhaar

