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Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

12 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober

Oud papier
MR vergadering

Juf Gwendy (HVO) start weer!!

Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober is het herfstvakantie
We starten deze week met het thema Nederland
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november

Juf Simone cursus (verv. Juf Wendy)
Juf Simone cursus
Juf Simone cursus (verv. Juf Wendy)

Afspraken voor het overblijven
Vorige week zaten de afspraken voor het overblijven al in de bijlage, deze week nog een keer ‘op herhaling’.
Ondersteuningsteam
We gaan in school werken met ‘ondersteuningsteams’ dat houdt in dat we op bepaalde data rond de tafel
zitten met schoolmaatschappelijk werk (SamenDoen), Jeugdgezondheidszorg (jeugdarts), intern begeleider,
locatiecoördinator en/of leerkracht, vaak rondom een gezin.
Dat kan op verzoek van ouders, maar ook op verzoek van één van de andere partijen. Hoewel het woord
‘partijen’ hier eigenlijk een slecht gekozen woord is. We hebben samen één doel: het welzijn van de leerling /
het kind. Samen zijn we vaak sterker en weten we meer en we kunnen elkaar ook ondersteunen.
Thematisch werken
Maandag 7 oktober hebben de leerkrachten het eerstvolgende thema verder uitgewerkt. Iedereen heeft een
start in gedachten en een globale richting waarop het thema zou moeten gaan.We kunnen het niet helemaal
dichttimmeren omdat de inbreng van de leerlingen ook een belangrijke rol gaat spelen.
Dat maakt het wel allemaal wat spannend, want hoe zorg je dat alle doelen behaald worden maar is er
tegelijkertijd ruimte voor de wensen en ideeën van de leerlingen.
Maar we zijn er klaar voor!
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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.
Activiteiten na schooltijd
Afgelopen dinsdag waren de eerste activiteiten.
Het was een goede eerste bijeenkomst. Veel leerlingen (jong en
oud) waren op de activiteiten afgekomen en hebben een
gezellig middag beleefd.

Door naar middag nummer twee op dinsdag 29 oktober.
Hulp gevraagd
Op de opgavebrief voor ouderhulp bestond ook de mogelijkheid om aan te vinken of u mee wil helpen met
extra schoonmaak. De opgave viel ons tegen. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt
bent.
Wat houdt deze extra schoonbmaak in: een uurtje op een avond (volgens een rooster) de extra ruimtes
schoonmaken , waar de schoolschoonmaaksters te weinig tijd voor krijgen. U moet hierbij o.a.denken aan het
leerplein, het lokaal boven en het lege kleuterlokaal.
De opzet is om 1 keer per maand een extra schoonmaakuurtje te realiseren. Met de opgave die er nu ligt zou
dit betekenen dat edeze mensen iedere keer aan de beurt zijn en dit is niet de bedoeling. Daarom deze extra
oproep: wilt u ook graag dat de school een schone school blijft meldt u zich dan alsnog aan!
Hoe groter de opgave; hoe minder vaak u aan de beurt bent.
Onze school heeft een flinke renovatie ondergaan en ziet er piekfijn uit, dit willen we graag zo houden. Helpt u
mee???
Op gave kan via mail naar: hdevries@cantecleerkloosterhaar.nl
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