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Maandag 30 november 2020
Belangrijke data:
Vrij. 4 dec.
Vrij. 4 dec.
Vrij. 4 dec.
Ma. 7 dec.
Vrij. 18 dec.
Ma. 21 dec. t/m ma. 4 jan.

Sinterklaasviering
Studiemiddag(alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Sinterklaasversiering opruimen
Versieren Kerst
Studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Kerstvakantie

Nieuws van de school
Regel van de week:
Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers in de school op.
Subsidie inhaalprogramma’s
Onze school heeft een subsidie toegekend gekregen om inhaalprogramma’s te realiseren
voor kinderen die een achterstand hebben opgelopen tijdens de intelligente lockdown. Met
deze subsidie gaan wij vooral extra hulp inzetten voor begrijpend lezen en woordenschat.
Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt deze aan de directie stellen.
Absentmelding
In verband met de huidige situatie worden leerlingen de afgelopen tijd vaker absent
gemeld. Helaas zijn wij niet altijd in staat om u telefonisch te woord te staan. Hierbij het
dringend verzoek om uw kind zoveel mogelijk via Social Schools af te melden. Na het
openen van de app selecteert u ‘administratie’ en daarna selecteert u ‘absentie’. U krijgt
daarna een invulformulier te zien waarmee u uw kind absent kan melden.
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Sinterklaas
Afgelopen woensdag hebben alle leerlingen een schoencadeau ontvangen. De leerlingen
uit groep 8 hebben moeten zoeken om ze te vinden. De pieten hadden namelijk de
schoenen van deze
leerlingen verstopt.
Gelukkig hebben ook
deze leerlingen
uiteindelijk hun
schoencadeau
gevonden. Deze
cadeaus zijn door uw
vrijwillige
ouderbijdrage
gefinancierd. Wij
willen u, namens de
activiteitenraad,
daarvoor bedanken.
Sinterklaas en de
pieten komen op
vrijdag 4 december
bij ons op school.
Zoals eerder vermeld,
worden de leerlingen
in de ochtend
normaal op school
verwacht. Vanwege coronamaatregelen wordt de opening dit schooljaar in de school
gedaan. In de volgende Krook zullen wij u een impressie geven van deze dag. Alle
leerlingen zijn op vrijdag 4 december om 12.00 uur vrij.
Kerst
Kerst is dit jaar voor iedereen een extra bijzonder moment. We zullen ons moeten
aanpassen aan de coronamaatregelen en tegelijkertijd willen we er juist nu een fijn feest
van maken. Op het Meesterwerk is dat niet anders. Een kerstdiner en de kerstmarkt
zitten er vanwege de maatregelen helaas niet in. Daarom hebben we voor alle kinderen
van het Meesterwerk een mooie ochtend bedacht. In 4
workshoprondes gaan de kinderen kerstactiviteiten doen onder
het genot van gezellige muziek en wat lekkers. In de weekmail
van de groep van uw kind wordt u hierover verder
geïnformeerd. Op maandag 7 december wordt als vanouds de
school versierd en komt er in alle groepen een kerstboom te
staan. Ondanks dat het anders is dan normaal doen we juist in
deze tijd ons uiterste best om kerst in school het feest van
samen te laten zijn. We hopen op uw begrip en voor volgend
jaar op een ouderwets kerstfeest op het Meesterwerk.
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Nieuws van de opvang

Het thema Herfst hebben we de peuterspeelzaal ‘de deur uit geblazen’ en het thema
Sinterklaas en Piet hebben we binnen gehaald. Ze krijgen een warm welkom met de
geschilderde openhaard op het raam…

Araav blaast blaadjes weg

Diago en Vera bij de openhaard

Zoals u wellicht heeft vernomen dat Sinterklaas bij ons alleen zijn roetveeg of zijn
regenboog Pieten heeft meegenomen. Ook in de liedjes en boeken nemen wij deze mee.
Intussen op de speelzaal wordt paard Ozosnel druk bereden en zijn de peuters al druk
geweest met verkleden en knutselen.
Deze week gaan we pepernoten bakken met de peuters die weer heerlijk zullen gaan
smaken. Kortom we bereiden ons voor op een gezellig Sinterklaasfeest waar wij Sint en
zijn Pieten zullen verwelkomen op de peuterspeelzaal.
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Op vrijdagochtend 4 december zijn álle peuters v.a. 8.30uur welkom. Wij verzoeken u,
de peuters die deze dag geen peuterspeelzaal hebben, om 10.00 uur weer op te halen.

Ali op Ozosnel

Werner en Thomas verven een stoomboot

TSO

Wij zijn bij de TSO ook met veel plezier aan het knutselen voor Sinterklaas!
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