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Vorige

Herfstvakantie: maandag 22 oktober – vrijdag 26 oktober!
Maandag
Dinsdag
Woensdag

29 oktober
30 oktober
31 oktober

Donderdag
Vrijdag

1 november
2 november

Vandaag worden de culturele activiteiten tussen 12.45 uur en 13.00
uur officieel geopend door mevrouw A. van Heyningen (Voorzitter
College van Bestuur, onderwijsstichting Arcade).
Jent Hadderingh is ’s ochtends niet aanwezig i.v.m. directeurenoverleg.

Iedereen kan meedoen!
We zijn blij dat er twee begeleiders beschikbaar zijn bij het ‘Toveren met spijkerbroeken’ (Mevr. A. Roessink en
mevrouw J. Olsman).
De drie leerlingen die aanvankelijk niet mee konden doen, zullen nu ook een bevestiging ontvangen van de
Cultuurkoepel Vechtdal.
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
Op 2 en 16 oktober is de medezeggenschapsraad bij elkaar geweest om te praten over een
nieuw werkplan voor onderwijsstichting Arcade in de periode 2019-2023.
De opmerkingen die zijn gemaakt, worden meegenomen voor het overleg op 18 oktober van
directeuren, locatiecoördinatoren, leden van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en leden van de Raad van Toezicht. Zij gaan overleggen over hoe we
zo goed mogelijk kunnen inspelen op de komende jaren.

De opbrengsten van die dag zullen wij ook gebruiken bij het schrijven van een nieuw
schoolplan voor de periode 2019-2023. Het document zal worden gemaakt in samenwerking
met de medezeggenschapsraad.
De MR heeft een nieuwe jaarplanner gemaakt voor het schooljaar 2019-2023.
De volgende vergaderdata zijn afgesproken:
Woensdag 28 november
Maandag 14 januari
Woensdag 20 maart
Dinsdag 14 mei
Maandag 17 juni
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad is weer op volledige sterkte.
De personeelsgeleding bestaat sinds het begin van het schooljaar uit juf Hilly, juf Anneke en
juf Simone.
Op 1 oktober 2018 stonden 132 leerlingen ingeschreven. Met de directie is afgesproken dat
we op de eerstvolgende vergadering van de MR -28 november- het onderwerp
formatieplan gelijk op de agenda zetten. We willen dan gelijk bekijken welke mogelijkheden
er zijn m.b.t. het beperken van de omvang van de kleutergroep/groepen. Een opmerking die
wij hebben geplaatst, n.a.v. een vraag van één van de ouders, tijdens de gezamenlijke
bijeenkomst voor de ouders-verzorgers van groep 1-2.
We zijn bezig met de documenten voor de verantwoording van de werkzaamheden van
ouderraad en medezeggenschapsraad. U mag verwachten dat de documenten ter inzage
liggen in de week van maandag 5 november t/m vrijdag 9 november tijdens schooluren.
U bent op dinsdag 6 november tot 20.00 uur van harte welkom. De directeur is dan ook
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
We hebben de MR gemeld, dat de ontruimingsoefening vlot is verlopen. We gaan wat kleine
aanpassingen in het ontruimingsplan aanbrengen. Het plan zal dit schooljaar nog een keer
worden geoefend.
Het bedrijf DION heeft onze school bezocht in het kader van een veiligheidsonderzoek. Dat
onderzoek wordt iedere vier jaar uitgevoerd. We krijgen een rapport met aanbevelingen.
Het plan wordt digitaal opgeslagen en jaarlijks (juni) mag de medezeggenschapsraad
verwachten, dat zij op de hoogte worden gebracht van de vorderingen.
In 2023 wordt opnieuw een onderzoek uitgevoerd.
Vorderingen 125 jaar Cantecleer
De voorbereidingen voor het feest op donderdag 18 april 2019 (Grote Schoolavond/revue)
en zaterdag 20 april 2019 (Reünie) gaan gestaag door. Er is een kleine reüniecommissie
gestart die zal zorgen dat op redelijke termijn belangstellenden zich kunnen opgeven voor de
reünie. We maken hierbij dankbaar gebruik van de ervaringen van ervaringsdeskundigen die
een paar jaar geleden al zo’n feest in een naburig dorp hebben georganiseerd.
Een aantal leerkrachten gaat aan de slag met de organisatie van het Kinderfeest. We kiezen
deze keer voor een bijzondere aanpak rond verhalen schrijven en verhalen vertellen.

We hebben hierover contact met ‘Stan de Verhalenman’ uit Zwolle.
Het programma voor de Grote Schoolavond/Revue is grotendeels rond. Teksten staan in de
steigers!
Op 31 oktober komt de algemene voorbereidingsgroep weer bij elkaar. We spreken dan o.a.
ook met elkaar af, welke ondersteuning wij graag van ouders-verzorgers en belangstellenden
willen hebben. U kunt hierbij denken aan zaken als decorbouw, helpen bij het Kinderfeest
etc. Via de brief kunnen de belangstellenden zich aanmelden. Wij hopen dat veel mensen
het feest van 125 jaar Cantecleer willen ondersteunen.
Na verloop van tijd krijgt u een bevestiging van de opgave en krijgt u een overzicht van de
vrijwilligers voor de verschillende activiteiten.
Vooraankondiging
Binnen de onderwijsstichting Arcade worden regelmatig tevredenheidsonderzoeken
gehouden onder leerlingen, leerkrachten en ouders-verzorgers. Wij hebben de gegevens
beschikbaar gesteld van alle ouders-verzorgers van onze school en de leerlingen van groep 6
t/m 8. Wij weten nog niet precies wanneer de onderzoeken worden gehouden, maar
verzoeken jullie vriendelijk om rekening te houden met een uitnodiging voor een digitale
enquête.
Opgevangen in één van de scholen…………
In één van de lagere groepen wordt gesproken over elektrische fietsen. Zegt één van de
kinderen tegen de leerkracht: “Ja, mijn vader heeft ook een allergische fiets!”
Overpeinzing van een schoolmeester:

Vakantie………….
Je hebt het, je krijgt het, of je denkt eraan!

Wij wensen iedereen een geweldige herfstvakantie!

