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Leerlingenraad
MR vergadering
Studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)

Nieuws van de school
Regel van de week:
Ik loop en praat rustig in de school

Nieuwe intern begeleider
Na de herfstvakantie is Mirjam Wetzels gestart als intern begeleider bij ons op school.
In stukje hieronder stelt ze zich voor.
Mijn naam is Mirjam Wetzels- van Meer. Ik ben vanaf 19 oktober het
team van het Meesterwerk komen versterken als intern begeleider. Ik
ben 52 jaar, getrouwd, heb drie volwassen kinderen en woon in
Zeewolde. Ik werk sinds 2004 in het onderwijs en heb 10 jaar ervaring
als intern begeleider. Ik wil me graag inzetten voor een kwalitatief goed
en veilig klimaat waar kinderen graag zijn en tot ontwikkeling komen.
Het werken met kinderen is mijn passie.
Ik vind het fijn als mensen me rechtstreeks aanspreken en bij me binnen
lopen als er vragen of problemen zijn. Mijn werkdagen zijn dinsdag en
vrijdag. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.

Jaarkalender
Zoals u wellicht weet, is de jaarkalender te vinden op onze website.
Via onderstaande link komt u terecht op de pagina van de kalender. Voor vragen over de
kalender kun terecht bij de leerkracht van uw kind.
Jaarkalender 2020/2021
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Fant Josephine Kuiper

Even een kijkje in de school
Inmiddels zijn we al weer heel wat weken op weg met de lopende activiteiten.
Ik merk dat de aanloop groot is als er iets wordt georganiseerd. De groepen zitten snel
vol en dat is leuk. Ik ben blij dat wij op deze manier toch nog iets leuks kunnen doen
voor de kinderen.
De afro/ hiphop lessen maar ook het knutsel atelier en de zaalvoetbal op de Compositie
zijn druk bezocht door kinderen van het Meesterwerk.
Wel is het heel jammer dat we u als ouder moeilijker kunnen laten meegenieten van alles
wat de kinderen leren en doen tijdens de activiteiten. Ook i.v.m. de AVG regels is het
niet altijd mogelijk een filmpje te maken van wat wij doen en dat naar u te versturen.
Samen met de docenten zoek ik naar leuke creatieve oplossingen om u als ouder toch af
en toe even iets te laten zien. Hieronder een paar leuke foto’s van afgelopen weken.
De kinderen van dans hebben inmiddels drie volledige choreografieën aangeleerd
gekregen van juf Rosanna. Onder andere een dans op het nummer Scream van Michael
Jackson.

Bij het knutsel atelier hebben die kinderen de afgelopen weken gewerkt met String Art en
ze hebben infinity-rooms gemaakt.
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Zang en Koor van meester Mathias
Vorige week zijn we van start gegaan met de workshop Zang en Koor op de vrijdag
middag.
Hier is nog ruimte om in te stromen. Tijdens de lessen wordt er toegewerkt naar een
klein optreden met kerst. Aanmelden kan via www.deschoor.nl/aanmeldenactivitentdv

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen en of opmerkingen? U kunt mij altijd
mailen jkuiper@deschoor.nl , een app sturen of bellen op 0642741979.
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