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Belangrijke data
Do 24 mrt
Vr 25 mrt
Vr 1 april

Studiemiddag
Studiedag
Leerlingenraad

Nieuws van de school

Introductie regel 4
Deze week staat regel 4 centraal: ‘Ik loop en praat rustig in de school’. Regel 3 ‘Ik heb
een respectvolle houding’ gaan we evalueren.
Regel 4 gebruiken we om de rustige werksfeer die in school heerst te waarborgen. Dat
leidt nl. tot betere resultaten dan wanneer het een chaos in de school zou zijn. Gelukkig
krijgen we bij rondleidingen van nieuwe ouders en kinderen ook vaak te horen dat het zo
ordentelijk verloopt op school. En daar zijn we natuurlijk trots op!
Corona
De maatregelen komen te vervallen, maar we merken juist weer een toename van het
aantal besmettingen. Ten eerste zijn we erg blij met het feit dat u als ouder ook meldt
dat een ziektegeval daadwerkelijk corona betreft. De absentieknop in Social schools heeft
daar mede voor gezorgd. Ten tweede wil ik u wijzen op het feit dat zelftesten toch een
duidelijke aanwijzing kunnen zijn. Wij delen daarom deze week nog een keer zelftesten
uit aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Ook na deze week kunt u bij de
leerkracht aangeven als u nog een zelftest nodig heeft.
Lente (schoonmaak)
Yes! Vandaag begint de lente. We merkten het vanochtend al bij het binnenkomen.
Iedereen was goed gemutst en we hebben een mooi vooruitzicht op een paar warme
dagen. Wij maken daar gelijk gebruik van door met elkaar een gebied in de wijk te
ontdoen van zwerfafval. Groep 8 leerlingen helpen de kleuters daarbij op het plein.
Andere groepen zoeken een gebied iets verder van de school af. Het Meesterwerk gaat
ook voor een zwerfafvalvrije omgeving.
Studiedagmomenten
Donderdagmiddag en vrijdag a.s. is de school dicht. Wij gebruiken de tijd dan voor
studiemomenten en administratie. De data waren al aangekondigd in de jaarplanning,
maar een reminder is altijd handig, lijkt mij.

Onderstaande oproep laten we nog even staan in De Krook.
Telefoongebruik
Het blijft, om meerdere redenen, lastig om de telefoon consequent te beantwoorden, een
probleem dat al langer bestaat op Het Meesterwerk. Daarom aan u de oproep om te
communiceren via Social Schools. De boodschap komt dan direct bij de leerkracht aan.
Flyer
Bij deze Krook ontvangt u een flyer van Sciandri i.v.m. sportmogelijkheden (gratis) voor
uw kind.

Nieuws van de opvang

Afgelopen week hebben wij verschillende proefjes gedaan op de BSO zoals; Skittles op
een bord en er dan water er overheen doen. Ook gingen we toveren met zout! Deze
activiteiten gaven een superleuk resultaat!

Nu gaan we over naar het thema lente want
wat is het toch mooi weer! We hebben een
lente tekening gekleurd en daaroverheen
gingen we met zonnebloemolie verven. Nu
moeten we ze goed laten drogen en als ze
klaar zijn kunnen we de ramen mooi
versieren op de BSO

Voor Oekraïne wil GO! Kinderopvang zich graag inzetten. Mocht u
nog lege statiegeld flessen hebben, op de gang tussen het KDV en
BSO hebben wij een inzamelpunt waar we de flessen inzamelen. De
opbrengst hiervan gaat naar Giro555

