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Vandaag is de 2e ronde van de culturele activiteiten.
Juf Simone is vandaag jarig.
Vandaag is de kledinginzamelingsactie.
Kleding kan TOT 9.00 UUR in afgesloten zakken worden ingeleverd.

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

Overblijfruimte
De overblijfruimte (boven) is in de loop der jaren wat verouderd en kan in onze ogen wel een opknapbeurt
gebruiken!
Van school hebben we inmiddels groen licht gekregen dit te mogen doen! Gezien de tijd en het financiële
plaatje, is het niet de bedoeling hier een groot renovatieproject van te maken. De bedoeling is deze ruimte
met een paar mensen in een paar avonden flink schoon te maken, mogelijk alleen de muren een likje verf te
geven en leuke spulletjes op tafel te zetten / op te hangen.
Lijkt het je leuk 1 of meerdere avonden te helpen, geef je dan voor 12 november aanstaande op via;
evelienspijkers@gmail.com
Carina Schoemaker en Evelien Spijkers
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
Strategisch beleidsplan 2019-2023
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.
Op 18 oktober jl., zijn de opbrengsten besproken tijdens het maandelijkse
directeurenoverleg.
In november krijgen directeuren een eerste versie van het plan dat geldt voor de hele
stichting Arcade. Aan de hand van dat document kunnen het team en de
medezeggenschapsraad in de periode januari-mei 2019 aan het werk. Het is de bedoeling
dat we als school het plan op 1 augustus 2019 klaar hebben.
Herhaling!
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.
(Aanvulling woensdag 31 oktober:
Het is natuurlijk een kleine moeite om de verschillende jaarverslagen/jaarplanners digitaal te
versturen. De financiële stukken worden niet verstuurd! Die kunt u op school inzien.)
Een verrassing op komst?
Bij de heropening hadden we een wensenboom opgesteld. Iedereen mocht een kaartje in de
boom hangen met een wens voor de school. Veel kaartjes gingen over het aanleggen van
een kunstgrasveld.
Als er een Nobelprijs voor Geduld zou bestaan, zouden wij de ouderraad direct nomineren.
De oudervertegenwoordigers zijn echt al jaren bezig met het plan voor de aanleg van een
kunstgrasveld.
Alle telefoontjes, brieven, e-mails en gesprekken hebben er wel toe geleid, dat we –om in
wielertermen te spreken- onder het doek van de laatste kilometer door zijn gegaan.
De stevige begroting en het bijbehorende dekkingsplan kunnen wij kloppend krijgen, als het
Glazen Café voldoende geld oplevert.
In januari, februari en maart 2019 kan dan de schop de grond in, en in de week van 15 t/m
19 april kunnen we de opening van het kunstgrasveld dan officieel verrichten.
Help ons in ‘de laatste kilometer’!
Leuke kickoff culturele activiteiten
Op woensdag 31 oktober jl. heeft mevrouw Van Heyningen, voorzitter College van Bestuur
van Arcade, de start van de culturele activiteiten verzorgd. Ze prees de school vanwege het
hoge aantal aanmeldingen en wenste de kinderen veel succes.
Buiten de schuld van de school, moesten we de les rond hip-hop afmelden, omdat de
leerkracht niet beschikbaar was. We hebben haar gesproken en ze zal woensdag 7 november
a.s., om 13.00 uur aanwezig zijn.

We hebben van de cursusleiders/leidsters alleen maar complimenten gehad over het
enthousiasme en betrokkenheid van de kinderen.
(Hartelijk dank aan Anja, Margreet en Jeanette voor de ondersteuning van de juffrouw voor
textiele werkvormen. Een erg intensieve cursus, omdat kinderen op een verantwoorde
manier met de naaimachine aan de slag moeten.)

Mevrouw Van Heyningen opent activiteiten!

De eerste les om je eigen game te maken.

Vorderingen 125 jaar Cantecleer
Op woensdag 31 oktober is de voorbereidingsgroep weer bij elkaar geweest.
Het draaiboek voor de reünie is klaar en de inhoud van de revue is rond. De ideeën voor het
Kinderfeest kunnen verder worden uitgewerkt.
Er is al goed overleg geweest met een vertegenwoordiger van de Oranjevereniging. Het gaat
hierbij o.a. over het gebruik van de tent, de catering enz.
Verder zijn we bezig met een speciale aanmeldpagina voor oud-leerlingen die belangstelling
hebben voor de reünie.
Er zal ook een tentoonstelling worden ingericht in het Dorpshuis.
We schieten dus mooi op.
Ondersteuning:
U zult begrijpen dat we heel wat mankracht nodig hebben om er een geweldig feest van te
maken. We zijn bezig met een overzicht van alle onderdelen waarbij ondersteuning gewenst
is.
De wervingsbrief wordt t.z.t. aan jullie verstuurd. Na inlevering van het antwoordformulier
krijgen jullie een bevestiging en de indeling van de vrijwilligers bij de verschillende
werkzaamheden.
Houd de media in de gaten!
Vooraankondiging (herhaling)
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.

Update 31-10: De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen een formulier in en er kan per gezin
één digitaal formulier worden ingevuld.
Kleurrijke ‘Dieren van Picasso!
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