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Belangrijke data 

 

Deze week Schoonmaakactie groep 4-5 

10 mei Start schoolproject 

10, 11, 12, 13 mei Avondvierdaagse 

13 mei Leerlingenraad 

 

 

 

    

Nieuws van de school 
 

 

 

 

Schoolregel van de week  

Ook de week na de meivakantie staat regel 1 nog centraal: ’ik volg de aanwijzingen van 

de medewerkers in de school op’. Regel 7: ‘Ik vraag om hulp als dat nodig is’ helpen we 

de kinderen onthouden. 

M.b.t. regel 1 lijkt dit een normale zaak. We merken echter dat, als kinderen boos 

worden, er soms leerlingen zijn die de regels dan vergeten. Consequent handelen en 

toepassen van de bestaande afspraken is dan ons aandachtspunt. Niet rigide, maar wel 

duidelijk. 

 

Avond4daagse 

Morgen begint de Avond4daagse. Nu maar met z’n allen duimen voor mooi weer de 

komende week. Er loopt een flinke delegatie mee van Het Meesterwerk. Alle kinderen die 

zich hebben opgegeven ontvangen een attentie van ‘Het Lighthouse’. Dát, én nadere 

informatie over de Avond4daagse ontvangen de deelnemers via een aparte brief 

vandaag. De commissie verzorgt dat verder. Controleert u of het bij thuiskomst 

misschien nog in de tas van uw zoon/dochter 

zit? 

 

 

Schoolproject 

Vanaf morgen staat ons schoolbreed thema ‘De 

wereld rond in muziek’ centraal in de school en 

BSO. Elke klas verdiept zich in m.n. de 

muzikale bijzonderheden van een specifiek 

land.  

 

 

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


 

 

Terugblik cito eindtoets 

De leerlingen van groep 8 hebben zitten zweten op de eindtoets in de dagen voor de 

meivakantie en hebben morgen het laatste stukje om af te ronden. We gaan vervolgens 

de resultaten bekijken en zullen dat daarna z.s.m. delen met de kinderen en hun 

ouder(s)/verzorger(s).  

 

Dierenpatio (oproep achtervang) 

Het is een prachtige aanvulling op het onderwijs op onze school. U zult echter ook 

begrijpen dat dit onderhoud vraagt. Gelukkig hebben we daar vrijwilligers voor die we 

dan ook zeer erkentelijk zijn. Daarnaast zoeken we een invalouder/opa/oma voor als het 

een keer tegen zit. Bent u degene die wij zoeken of kent u iemand die ons daarbij wil 

helpen? We horen het graag. 

 

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.  

 



Activiteiten rondom brede school thema 

Dinsdag 9 mei starten de brede school themaweken van dit schooljaar. Het thema is 

deze keer muziek. Tot 8 juni staat de hele school in dit thema, de kinderen zullen zowel 

tijdens de lessen als in het naschoolse diverse activiteiten aangeboden krijgen. Ook de 

kinderopvang doet mee. Waar nodig zal u meer inhoudelijke informatie via de weekmail 

ontvangen. 8 juni van 13.00 uur tot 15.00 uur wordt het thema afgesloten tijdens de 

nationale buitenspeeldag. Volg de krook en blijf goed op de hoogte van wat we allemaal 

doen. 

 

 

 


