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Maandag 1 november 2021
Belangrijke data
Vrij. 5 nov.
Woe. 10 nov
Do. 11 nov.
Vrij. 12 nov.
Ma. 15 nov.

Leerlingenraad
MR overleg
Sint Maarten
Studiedag (alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)
Lootjes trekken

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik heb een respectvolle houding.

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn ook dit jaar weer erg leuk geworden. Vandaag
ontvangt uw kind de inlogkaart van de leerkracht. Met deze inlogkaart
kunt u via Schoolfoto.nl uw bestelling regelen. Na betaling verzendt
Schoolfoto.nl de fotoset rechtstreeks naar het door u opgegeven adres.

Hulp voor kinderen van gescheiden ouders
In de bijlage is een flyer toegevoegd (en het aanmeldformulier) met informatie over het
begeleiden van kinderen van gescheiden ouders. Mocht u meer informatie willen hebben,
dan kunt u contact opnemen met onze ib-er, Mirjam Wetzels (ib@meesterwerk.asg.nl).

Aanwezigheid Cisca
Vanaf deze week werkt Cisca (administratie) weer op de donderdag. Cisca werkt dan op
de maandag van 8.00 uur tot 16.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 13.00 uur.
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Muziek op het Meesterwerk
Na de herfstvakantie zijn we muzikaal van start gegaan. We streven ernaar om een
muzikale school te zijn, omdat uit diverse onderzoeken gebleken is dat muziek zowel de
cognitieve als de sociaal emotionele ontwikkeling enorm bevorderd.
Voor alle bouwen is er een muziekbox samengesteld. Deze staan vanaf nu in de groepen,
zodat leerkrachten de instrumenten makkelijk kunnen pakken en regelmatig kunnen
gebruiken gedurende de week. Ook hebben we tijdens de studiedag een tweede
muziekworkshop van dit schooljaar gehad, ter professionalisering van ons als team.
Tot slot hebben we afgelopen woensdag ons eerste muziekcircuit uitgevoerd. Het was
een groot succes! Alle leerkrachten gaven een muzikale workshop en de kinderen konden
kiezen welke workshop ze wilde volgen. Het was een groepsdoorbroken activiteit, waarbij
groep 1 t/m 8 met elkaar heeft samengewerkt en geleerd. De workshops waren heel
uiteenlopend zo werd er muziek gemaakt passend bij een verhaal, gedanst, in canon
gezongen, bodypercussie ontdekt, ritmes met verschillende instrumenten gespeeld en
liedjes gemaakt met de boomwhackers.
Zie de foto’s hieronder voor een impressie van het muziek circuit
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Nieuws van de FANT
Nieuwe workshop Brass Band
Heel lastminute hebben we een leuke brass band workshop kunnen
regelen.
Deze naschoolse activiteit start donderdag middag al, inschrijven kan zoals u inmiddels
gewend bent via het online inschrijfformulier www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv .
Uiterlijk woensdag middag ontvangt u een bevestiging van mij. Let goed op deze komt
wel eens in de spam box terecht.
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Inschrijven kan nog Moestuin en koken
Afgelopen vrijdag zijn we met een nieuwe activiteit gestart. Moestuin en koken in onze
eigen groenpatio. Tijdens iedere les is er een gedeelte dat de kinderen in de moestuin
aan het werk gaan om daarna met verse zelf gekweekte groente en fruit de keuken in te
gaan en iets lekkers te maken. Omdat het tijd kost om groente en fruit te laten groeien is
deze workshop 1 keer per maand gedurende de rest van het schooljaar.
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Nieuws van de opvang

Van de opening van de Kinderboekenweek tot de aantocht van Sinterklaas… op de
peuterspeelzaal is er een bus die je brengt waar je heen wilt 
De afsluiting van de Kinderboekenweek was een geslaagde ochtend samen met de
kleuterklas, we hebben er een leuk en leerzaam thema van gemaakt.
Nu de herfst volop in zijn seizoen is, gaan we natuurlijk naar het bos! Om te kijken naar
alle mooi gekleurde blaadjes, eikels, kastanjes, de spinnen en de paddenstoelen. Hoe
groot, klein, dik of dun de bomen zijn én er zijn misschien wel eekhoorntjes te
zien….kom maar op bus laten we gaan!

De bouwhoek is nu omgetoverd naar een bos en missen we best nog wel wat mooie
bladeren, takken, eikels, kastanjes en andere spannende bos geheimen. Wij hopen dat
iedereen van boswandelingen houdt en wat voor de BOS bouwhoek meeneemt.

Dáár…groene en gele blaadjes!

Oei,de nog wat lege BOS bouwhoek!
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Natuurlijk zal onze nieuwe trots, het vertelkastje, niet ontbreken! Waar we het boek van
‘Anton en de blaadjes’ op zullen gaan tentoonstellen op de thematafel, waar natuurlijk
ook de eekhoorn niet bij vergeten mag worden!

Liedje eekhoorn; Eekhoorn, eekhoorn met je lange staartje
Eekhoorn, eekhoorn, spring maar met een vaartje
Tikke, takke tomen…
Roetsj! in de bomen

Denkt u nog even om uw peuter te luizenpluizen
En dan is het weer bijna tijd dat Sinterklaas ons weer zal komen bezoeken, maar daar
hoort u binnenkort meer over via het Ouderportaal Konnect of een volgende Krook….
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