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Belangrijke data
Ma. 4 okt.
Di. 5 okt.
Vrij. 8 okt.
Vrij. 15 okt.
Ma. 18 okt. – vrij. 22 okt.
Ma. 25 okt.

Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag (alle leerlingen vrij)

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik vraag om hulp als dat nodig is.

Start Kinderboekenweek
Vanmorgen is de
Kinderboekenweek op het
Meesterwerk dan echt van start
gegaan.
We hebben het samen met de
kinderen geopend, op het lied
van Kinderen voor kinderen, "
worden wat je wil". Helaas
hadden wij last van de techniek
en hebben daardoor niet de
opening gehad die wij in
gedachten hadden. Dit mocht
de pret niet drukken! In de
klassen werd de muziek
opgezet. Daarna werd er aan de
kinderen voorgelezen onder het
genot van een croissant en een
pakje drinken (met dank aan de
activiteiten raad).
De leerkrachten zijn vrijdag aan de slag geweest om de school een feestelijk
Kinderboekenweek tintje te geven.
Veel ingangen van de klaslokalen zijn al omgetoverd in Kinderboekenweek stijl, andere
gaan het vandaag samen met de kinderen doen.
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De leesbingo gaat in de klassen vanaf vandaag
van start, vraag er maar naar bij uw kind, wat
ze moeten doen?
Denkt u er s.v.p. nog aan een ruilboek aan uw
kind mee te geven?!
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Muziek op het Meesterwerk
Ook dit jaar komen er weer verschillende muzikanten muziekworkshops geven aan de
kinderen van het Meesterwerk. Deze workshops worden gegeven vanuit het Muziek Menu
van Collage Almere en (bijna) alle groepen krijgen 4 workshops (zingen,
luisteren/techniek, bewegen, muziek maken/spelen). Afgelopen week heeft de
onderbouw al van hun eerste workshop mogen genieten.
In groep 1/2 was er een liedjeskoffer en daar werd een blaaspiano uit getoverd, in groep
3 kwam een muziekverrassing met zang, dans & spel en groep 4/5 ging op
liedjesavontuur.

Onze groep 6 doet dit jaar niet mee met het Muziek Menu, maar gaan dit schooljaar
meedoen aan ‘het leerorkest’ en leren in 10 weken een instrument naar keuze te
bespelen. Als het zover is dan krijgt u als ouder daar natuurlijk meer informatie over.
Geen gymleerkracht
Zoals u weet was afgelopen donderdag de laatste werkdag van Bo (gymleerkracht).
Helaas heeft de vakgroep bewegingsonderwijs nog geen vervanger kunnen vinden. De
leerkrachten die bevoegd zijn zullen de lessen zoveel mogelijk zelf verzorgen. De
leerkrachten die niet bevoegd zijn, zullen voor een ander alternatief zorgen. Zie de
weekmail van afgelopen vrijdag. Daar staat in wat er voor de groep van uw kind is
afgesproken.
Wij hopen snel een vervanger te kunnen vinden.
Ouder cursus Opvoeden & Zo
Heeft u behoefte aan steun of advies met betrekking tot het opvoeden van uw kind?
Zie dan de bijlage voor meer informatie over de ouder cursus ‘Opvoeden & zo’.
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Halloween disco.
Lang op gewacht maar hij komt er weer aan: De Halloween disco. Vrijdag 15 oktober is
het zover. Meld uw kinderen nu meteen aan. Verkleed komen mag maar moet niet.
Activiteit
: Halloween Disco
Wie
: groep 1 tot 8
Wanneer
: 15-10-2021
Tijd
: 18.30 - 19.30 uur groep 1 t/m 4
20.00 - 21.15 uur groep 5 t/m 8
Waar
: Het Meesterwerk
Kosten
: € 2,50
Inschrijven
: www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

Peutergym weer van start
Vanaf vandaag zijn wij weer gestart met peutergym op het Meesterwerk. In verband met
de coronamaatregelen hebben wij dit de afgelopen tijd niet kunnen doen. Peutergym is
bedoeld voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar (onder begeleiding van een volwassene). Alle
kinderen zijn welkom. Laat uw familie, vrienden en kennissen weten dat dit mogelijk is
op het Meesterwerk.
De docenten van de Droomspeelbus zorgen iedere week voor leuke activiteiten.
Peutergym is iedere maandag van 10.45 uur tot 11.30 uur in de speelzaal.
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