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Leerlingenraad
Collagevoorstelling gr 6, 7, 8 in de Kunstlinie

Nieuws van de school

Introductie regel 4
Deze week staat regel 5 centraal: ‘Ik let op mijzelf’. Regel 4 ‘Ik loop en praat rustig in de
school’ gaan we evalueren.
Regel 5 maakt kinderen bewust van hun eigen gedrag. Het is natuurlijk makkelijk om
naar de ander te wijzen, maar het oude gezegde ‘waar twee kijven hebben er twee
schuld’ is een regel die we altijd even checken in geval van ruzie onderling. Inzicht in
eigen gedrag is dan belangrijk.
Coronaperikelen
Op verzoek (d.m.v. briefje of Social schools melding aan de leerkracht) zijn er nog
zelftesten beschikbaar. We delen ze niet meer automatisch uit, alleen als de situatie daar
om vraagt.
Oekraïne
Vorige week werd bekend dat er vluchtelingen uit de Oekraïne naar Het Meesterwerk
zouden komen. Zij gaan gebruik maken van leegstaande lokalen op de eerste verdieping.
Deze worden momenteel omgebouwd tot (redelijk) geschikte verblijfplaatsen. Eventuele
kinderen die daar gehuisvest worden zullen niet direct naar Het Meesterwerk gaan, maar
worden bij het Taalcentrum aangemeld. Het is nog wel een lastige taak om onderwijs aan
de kinderen te verzorgen. De gemeente heeft een deskundige aangesteld die dat ten
uitvoer moet brengen.
Schoonmaakactie vorige week
De kinderen hebben, de meesten met plezier, geholpen om de schoolomgeving afvalvrij
te maken. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Het idee is ontstaan om dit een vervolg te
geven. Dat betekent dat we wekelijks met een groep de prikkers ter hand nemen om de
boel netjes te houden. Deze week start groep 8 daar mee. Ook nu helpen zij de kleuters
weer met hun afvalactie.

Studiedagen
Afgelopen donderdagmiddag en vrijdag hadden we studiemomenten. We hebben flink
wat zaken besproken die van belang zijn voor het onderwijs bij ons op school. Als topic
haal ik er even het ‘didactisch coachen’ uit. We hebben van iemand buiten school
handvatten gekregen hoe we de kinderen nog beter op weg kunnen helpen als zij iets
niet begrijpen. Ook hebben we weer meer inzicht gekregen in de zaken die goed lopen op
school en in gevallen waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. U ziet het: de school
blijft in ontwikkeling!
Musical groep 8
Ze zijn er uit! De groep heeft de keus voor de musical gemaakt. Vanaf nu kunnen ze dus
gaan oefenen voor een spetterend eind van het schooljaar. We gaan er van uit dat er dit
jaar weer voor publiek kan worden opgetreden. Toch moet er eerst nog gewerkt worden,
want de eindtoets zit er ook aan te komen…
Reclames
Wij ontvangen veel reclame voor school, maar ook voor ouders/verzorgers, in de hoop
dat wij dat dan doorsturen naar betreffende doelgroep. Dat doen we meestal niet, maar
er zijn uitzonderingen. Sport en gezondheid zijn zo van die uitzonderingen. Bij interesse
kunt u de bijlage openen.
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.

Nieuws van de opvang

Wij zijn bij het Kinderdagverblijf begonnen met het thema Groeien en
Planten (Zaaien en Dieren). De kinderen mochten deze week zelf een potje verven, waar
ze uiteindelijk zaadjes in kunnen planten. Een paar kinderen hebben de zaadjes al
geplant en kijken nu vol verwachting uit naar de mooie bloemetjes die zullen gaan
komen.

Ook gaan we deze periode veel leren over jonge dieren. Hoe heten de jongen en wat
kunnen we over ze te weten komen?
Wist je bijvoorbeeld dat varkens minstens zo intelligent zijn als een kind van drie jaar
oud!
En dat koeien maar hooguit vier uur per dag slapen!

Wij gaan veel leren en ervaren de komende tijd.
Kom gerust een kijkje nemen bij onze mooie tuintjes en je zult versteld staan van de
prachtige groei en bloei!

