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Maandag 10 februari 2020 

 

 

Belangrijke data: 

 

 

Di. 11 feb.     Studiemiddag, alle leerlingen om 12:00 uur vrij 

Di. 11 feb. t/m do. 13 feb  Rapportgesprekken 

Woe. 12 feb.    Spelletjesochtend vanaf 11.30 uur 

Ma. 17 feb. t/m vrij. 21 feb.  Voorjaarsvakantie  

Woe. 26 feb.    Schoolvoetbal groep 5 t/m 8 

Ma. 2 mrt.     Start  brede school thema 

Vrij. 6 mrt.     Meesterwerkviering groep 3 

 

      

Nieuws van de school 
 
 

Regel van de week 

Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers in de school op.  

 

 

 

Studiedagmiddag en rapportgesprekken 

Op dinsdag 11 februari is er een studiemiddag. Dit betekent dat de leerlingen om 

12.00 uur vrij zijn. Deze middag starten ook de rapportgesprekken. In tegenstelling tot 

de voorgaande jaren, heeft u dit schooljaar het rapport eerder ontvangen. Op deze 

manier heeft u voldoende de tijd om het gesprek voor te bereiden. Hierbij nogmaals het 

verzoek om het rapport mee te nemen naar het gesprek.  

 

Voorgelezen in groep 1-2 

Afgelopen woensdag is er 

iemand van de bibliotheek 

geweest en heeft ons weer 

een leuk boek voorgelezen. 

We hadden al het boek van 

“mopper eend “ in de groep 

voorgelezen, dit boek sloot 

er op aan,  “ik ben niet 

mopperig “ 

Het was super leuk, en we hingen aan haar lippen. 
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2 

 

Uitwisseling peuter-kleuter 

Afgelopen vrijdag hebben we de eerste uitwisseling gehad tussen de peuters en de 

kleuters. 

Het is de bedoeling dat de peuters en kleuters iedere vrijdag van 9:30 uur tot 10:00 

uur bij elkaar op visite gaan. 

Er gaan steeds twee kinderen over en weer, zo kunnen de peuters vast kijken hoe het in 

een kleuterklas gaat en de kleuters vinden het geweldig om bij de peuters (de kleintjes) 

te mogen helpen. 

            

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 

Namens het team van brede school het Meesterwerk wens ik u een fijne 

voorjaarsvakantie met volop zonneschijn en plezier. 
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Nieuws van de peuterspeelzaal 
 
De kleuterklas is bij ons op visite geweest en Juf Kitty las ons allen 

voor uit het prentenboek ´Moppereend’! 

      

              

      

      

      

      

                                     

O, jee mopper eend is boos…  

         

 

 

 

 

 

Modder is ook écht niet leuk voor eenden! 

Deze week sluiten we het thema van  ‘ Moppereend’ af en 

gaan we ons klaar maken voor het School Brede Thema.   

Maar eerst vakantie, deze begint maandag 17 Februari en 

maandag 24 Februari zien we elkaar weer. 

 

 

 

 

 

Brede school Thema; “Reizen door de tijd” 

Vanaf 2 maart veranderd de hele school in ‘en andere tijd’ tenminste… als je door de 

tijdmachine durft te gaan! Het Grote thema wordt door ‘stadsomroeper’ Meester Dwight. 

Iedere klas kiest zijn eigen item, wij als speelzaal zullen knappe ‘Lab Ontdekkers’ 

worden. De hoeken zullen wij veranderen in labaratorium ontdek plekken, waar de 

peuters spannende zaken zullen ontdekken. 

Wij vragen hierbij ook uw hulp in.... wij zouden graag witte overhemden/ t-shirts willen 

hebben om voor iedere peuter een laberatotium te kunnen maken. Daarnaast vragen wij 

u om plastic flessen/ flesjes met ons te sparen….help u ons mee! 

Wij houden u op de hoogte! 
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Fant Josephine Kuiper 

 

Sneak preview nieuwe Activiteiten ladder, 

Vooruitlopend op de nieuwe ladder, die u na de voorjaarsvakantie zal 

ontvangen, wil ik twee activiteiten onder de aandacht brengen. 

 

Lets make Music is een nieuwe activiteit voor de kinderen uit groep 6,7 en 8. 

Bij de cursus Lets make music gaan we samen met allround muzikant Michael Elia een 

eigen nummer maken en produceren. In 8 lessen gaan de kinderen met hun eigen  

muzikale voorkeur aan de slag om samen 1 nummer te maken. Dit nummer zal in de 9de 

en laatste les gepresenteerd worden. Iedereen kan aan deze cursus mee doen. Het is een  

cursus voor ervaren muzikanten, maar ook leuk voor kinderen zonder muzikale ervaring. 

Mocht uw zoon of dochter het leuk vinden? Dan kunt u ze hiervoor aanmelden. 

Aanmelden voor deze cursus kan vanaf vandaag (maandag 10 februari). Hieronder alle 

informatie nog even op een rijtje: 

 

Activiteit : Lets make music 

Groep  : 6,7 en 8 

Data  : dinsdag 3-3, 10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4, 21-4, 12-5  

Tijd  : 15.30-17.00 uur 

Waar  : Het Meesterwerk 

Kosten : € 15,-  

Docent : Michael Elia 

Aanmelden : www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

 

Koken staat al jaren op de ladder en dat is niet voor niets. Onder begeleiding van Jeane 

maken de kinderen iedere week een leuk en gezond recept. Wat na afloop ook mee naar 

huis gegeven wordt. De laatste les worden de ouders uitgenodigd aan om te schuiven en 

koken de kinderen voor u. De kooklessen zijn in de grote keuken van de Compositie en 

hier zijn natuurlijk de kinderen van het Meesterwerk van harte welkom. Ook deze ladder 

starten we weer een nieuwe serie kooklessen. Aanmelden voor deze cursus kan vanaf 

vandaag (maandag 10 februari). Hieronder alle informatie nog even op een rijtje: 

 

Activiteit : Kookles 

Groep  : groep 4 t/m 8 

Data  : woensdag 26-2, 4-3, 11-3, 18-3, 25-3 

Tijd  : 13.00-15.00 uur 

Waar  : Keuken De Compositie 

Kosten : € 25,- voor 5 lessen 

Docent : Jeane Wolfjager   

Aanmelden : www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv   

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

