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Maandag 11 april 2022
Belangrijke data:
Deze week
Do 14 april
Vr 15 april
Ma 18 april
Wo 20 april
Wo 20, do 21 april
Vr 22 april
Vr 22 april

Schoonmaakactie groep 7 en 3
Paasontbijt (let op: dit was eerst op woensdag gepland!)
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij.
Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Muziekcircuit wordt verplaatst ivm
Groep 8 Cito eindtoets
Groep 8 Cito eindtoets (uitloopmogelijkheid)
Koningsspelen

Nieuws van de school
Introductie regel 7
Deze week staat regel 7 centraal: ‘Ik vraag om hulp als dat nodig is’.
Regel 6: ’ik gebruik het materiaal waar het voor bedoeld is’ gaan we
evalueren. M.b.t. regel 6 is het zo makkelijk om ‘even snel’ iets te pakken of te fixen
terwijl het eigenlijke gereedschap niet voor handen is. Een schaar wordt dan bijv. een
schroevendraaier met als gevolg dat de punt verdraait en hij minder goed als schaar is te
gebruiken. In de praktijk komen we dit soort dingen wel eens tegen en proberen we daar
aandacht aan te besteden.
Kaarsen maken
Een leuke activiteit die afgelopen vrijdag én morgen op school plaats vond/vindt. De
kinderen hebben, door een lont in kaarsvet te dopen en aansluitend een rondje te lopen
waardoor het kaarsvet kon drogen, een mooie kaars gemaakt. Zo mooi, dat het eigenlijk
zonde is om aan te steken. Maar ja, een leuke kaars bij het paasontbijt is natuurlijk ook
de moeite waard.
Avond4daagse
Alle aanmeldingen zijn ingestuurd naar het ‘Lighthouse’. Nu met z’n allen duimen voor
mooi weer van 10 t/m 13 mei. Er loopt een leuke delegatie mee van Het Meesterwerk.
Pasen
U ontvangt de Paasafspraken en activiteiten via de leerkracht. Wel kan ik al melden dat
de paasversiering tip-top in orde is gemaakt en u ná(!) schooltijd in de gelegenheid bent
om een foto te maken van uw zoon/dochter tussen de paasversiersels bij de ingang. Een
Calimero-eierdopje is daarbij niet verplicht.
We wensen u wel alvast een fijn Paasweekend toe. De volgende Krook ontvangt u op
dinsdag 19 april.

Vitrines (tweede oproep)
Nu de school weer langzaam maar zeker wat toegankelijker wordt, willen wij de vitrines
weer meer ‘aankleden’. Voor het komend thema zijn we op zoek naar
muziekinstrumenten. Heeft u thuis nog een oude mondharmonica, blokfluit of
Stradivarius? Wij stellen het graag ten toon. U kunt uiteraard aangeven of het een
schenking is of dat u het na verloop van tijd weer terug wilt hebben.
Boeken vermist (tweede oproep)
Wij missen onderstaande titels in onze bibliotheek. Zij moeten terug naar de
Denieuwebibliotheek en het is zonde als wij daar een rekening voor ontvangen. In de
coronaperiode zijn er boeken mee naar huis gegaan. Wilt u controleren of u een van deze
titels nog per abuis in uw bezit heeft?
Het gaat om de volgende boeken:
1. Avonturen van de dappere Ridster,
2. Hoe word je grappig als je niet leuk bent,
3. Piloot met de vijf strepen,
4. Het geheim van de verliefde juf,
5. Hoe word je een piraat.
Oekraïne
Onlangs werd bekend dat er vluchtelingen uit de Oekraïne naar Het Meesterwerk zouden
komen. Op dit moment vinden er verbouwingen plaats in onze oude lokalen op de eerste
verdieping. Het is nog onduidelijk wanneer de plekken bewoond gaan worden.
Vriendelijke groeten,
Marc Vrakking.

Nieuws van de Fant

