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Belangrijke data 

 

Deze week Schoonmaakactie groep 3 en 7 

25 mei Studiedag, alle leerlingen vrij 

26-27 mei Hemelvaartsvakantie, alle leerlingen vrij 

3 juni Leerlingenraad 

6 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 

 

 

    

Nieuws van de school 
 

 

 

 

 

Schoolregel van de week  

Komende en volgende week staat regel 3 centraal: ‘ik heb een respectvolle houding’.. 

Regel 2: ‘ik ben op tijd in de les, binnen is beginnen’ helpen we de kinderen onthouden. 

Doorgaans is het niet zo moeilijk voor kinderen om een respectvolle houding te hebben. 

Dat wordt lastiger naarmate ze boos zijn. Ook dán kun je leren dat je op een rustige toon 

met elkaar kunt praten. Daar gaat dan soms wel even een afkoelperiode aan vooraf. 

Belangrijk voor kinderen om te weten dat ze die kans ook krijgen op school. 

 

Social Schools updates 

Wij hebben de afgelopen tijd wat klachten gehoord over de werking van Social Schools 

en dan met name bij het gebruik van de module Gesprekken. Omdat er een uitrol naar 

een nieuwe versie is geweest van Social Schools zijn er updates beschikbaar. Voor de 

juiste werking en om de nieuwe functies beschikbaar te hebben, dient de app te worden 

geüpdatet. De problemen zouden zich, na het updaten van de app, niet meer moeten 

voordoen. 

 

Groepsindeling 2022-2023 

Zoals elk jaar is het rond deze tijd een gepuzzel hoe we de groepen kunnen samen 

stellen. Dat heeft met allerlei factoren te maken. Enkele daarvan zijn: gaan er kinderen 

weg vanwege verhuizing o.i.d., komen er kinderen bij vanwege verhuizingen, zijn er 

kinderen in de groep voor wie het beter is om het jaar nog een keertje over te doen, zijn 

er kinderen die een jaar overslaan, etc. Al deze gegevens worden pas laat in een 

schooljaar bekend, waardoor we ook pas laat een definitieve knoop kunnen doorhakken.  

 

De huidige kleutergroep bijvoorbeeld is een grote groep. Dat ontstaat zo in de loop van 

een jaar doordat er veel kinderen 4 jaar werden en deze ouders voor Het Meesterwerk 

http://www.meesterwerk.asg.nl/


hebben gekozen. Het aantal kleuters in een groep stopt dan ook meestal niet bij 30. (Je 

moet er als school dan wel rekening mee houden dat de kleutergroep niet te groot is aan 

het begin van het schooljaar).  

 

In andere groepen is dat wel het streven: maximaal 30 kinderen in een groep. Echter, bij 

combinatiegroepen is dat al weer een te groot aantal, waardoor we kijken naar een 

geschikter aantal en zeker naar een geschikte combinatie van jaargroepen.  

 

Van een groep 3 en een groep 8 maak je natuurlijk geen combinatiegroep. De voorkeur 

gaat uit naar een combinatie van opeenvolgende jaren (2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 of 7-8) of 

hooguit met een jaar er tussen (bijv 3-5, 4-6 , 5-7 of 6-8). Voor de leerkracht is dat te 

doen, zeker omdat we gebruik kunnen maken van onderwijsassistentes ter 

ondersteuning.  

 

Ons streven is dan om het aantal leerlingen in een combinatiegroep tot maximaal 25 te 

laten groeien. De aandacht voor de kinderen is dan gewaarborgd (mede door de inzet 

van de onderwijsassistentes in betreffende groepen). 

 

Het kleine aantal kleuters in groep 2 maakt dat we komend jaar te maken krijgen met 

een of meerdere combinatiegroepen. De ervaring van de leerkrachten die zijn 

aangetrokken en/of die hebben toegezegd te zullen blijven op Het Meesterwerk maakt 

dat we met een gerust hart kunnen puzzelen over de mogelijkheden die dit biedt. Een 

optie is een groep 2-3, maar ook de optie van een groep 3-4 en 4-5 is mogelijk. Daar zijn 

we oprecht nog niet uit! Een belangrijke factor bij de keus voor combinatiegroepen is ook 

dat Annika, de nieuwe directeur, veel ervaring heeft in het werken met doorbroken 

jaargroepen. Zij wordt nauw betrokken bij het proces.  

 

Hopelijk heb ik met bovenstaande informatie wat duidelijkheid kunnen verschaffen over 

de zoektocht waar we middenin zitten. In overleg met de Medezeggenschapsraad is dit 

item in De Krook tot stand gekomen om u nader te informeren. Hun rol waardeer ik dan 

ook ten zeerste.  

 

Gastles jeugdagent 

Terwijl ik dit schrijf is Lukas, de jeugdagent voor onze wijk, in groep 7 om te vertellen 

over het werk van de politie. Groep 8 is daarna aan de beurt. Toch wel interessant, als ik 

de aandachtige koppies zo bekijk.  

 

Studiedag op woensdag 25 mei, ook dicht op 26 en 27 mei 

Houdt u er rekening mee? Alle kinderen zijn op deze dag vrij. ’s Ochtends gaan we hard 

aan het werk en in de middag hebben we een teamuitje met elkaar. De donderdag en 

vrijdag aansluitend is de school dicht vanwege de Hemelvaartsvakantie. 

 

Schoolproject 

De school swingt aan alle kanten. Diverse workshops zijn al 

geweest en er volgen er nog een aantal in de komende weken. 

8 Juni sluiten we het geheel af met de feestelijke 

straatspeeldag. 

   

 

Vriendelijke groeten, 

Marc Vrakking. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Nieuws van de Fant 
 

Start nieuwe activiteit: Schilderen op muziek. 

Vrijdag 20 mei starten we met de super creatieve en speciaal voor 

ons ontwikkelde workshop: Schilderen op muziek. Kunstenares 

Maartje en gitarist Guillermo hebben samen een workshop-reeks ontwikkeld waarbij 

muziek en schilderen gecombineerd worden.  

 

 

 

 

 



 

NIEUWS VAN DE OPVANG 

Van het KDV 

 

 

 

We zijn begonnen met het brede school thema Muziek! 

 

Zoals u wellicht al gezien heeft is de school en Go versiert in een 

land naar keuze. Wij hebben voor het land Mexico gekozen.  

Op dinsdag 10-5 was de opening van dit thema voor alle kinderen 

van de school en van Go kinderopvang. Dit vond plaats buiten op 

het schoolplein. Er was een dans-juf aanwezig die muziek liet 

horen uit alle landen. De kinderen werden uitgenodigd door de 

dans-juf om mee te dansen. Dat lieten ze zich geen 2x zeggen. 

Alle kinderen dansten gezellig mee op het plein en hadden veel 

plezier!. De opening was dus zeer geslaagd. 

 

De komende weken zullen er allerlei activiteiten plaats vinden 

rondom dit thema. 

We hebben sombrero’s geknutseld en cactussen gemaakt met 

stekels van spaghetti. We hebben muziek gemaakt met sambaballen en daarbij liedjes 

gezongen. Dit was ook erg leuk voor de allerkleinste bij ons op de groep. Zij deden 

gezellig mee. 

Kortom het wordt een muzikale tijd! 
 
 

 


