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Maandag 22 november 2021 

Belangrijke data 

 

Di. 23 nov.  Schoen zetten 

Woe. 1 dec.  Surprise op school 

Do. 2 dec.  Tentoonstelling surprises 

Vrij. 3 dec.  Sinterklaasviering 

Vrij. 3 dec.  Studiemiddag (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

Ma. 6 dec.  Versieren Kerst 

    
 

 

Nieuws van de school 

 

Regel van de week 

Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is.  

 

 

 

De coronaperiode vraagt veel ons allemaal 

Helaas neemt het aantal corona besmettingen toe in het land. Wij doen op school ons 

uiterste best om het aantal besmettingen te beperken. Echter hebben wij met veel 

partijen te maken. De ene keer kunnen wij beter voldoen aan wat ouders en betrokkenen 

van ons verwachten dan de andere keer. Goed en veilig onderwijs staat voor ons op de 

eerste plaats. Wij volgen de adviezen van de overheid, RIVM, GGD en het bestuur. Daar 

hebben wij het samen met u, de leerlingen en team allemaal mee te doen. 

Om ons heen zien wij dat er scholen overgaan tot volledig afstandsonderwijs dit i.v.m. 

een groot aantal corona besmettingen. Gelukkig is dit, vooralsnog, bij ons niet het geval. 

Ondanks dit gegeven, vragen wij u toch altijd een goede overweging te maken of u uw 

kind wel /niet naar school stuurt indien uw kind corona gerelateerde klachten heeft.  

Verder vragen wij u, om u alvast voor te bereiden op een eventuele sluiting van de 

school. Dit zal beteken dat u uw kind zelf thuis moet begeleiden. Wij realiseren ons dat 

dit om een inspanning van u vraagt. Wij proberen dit hier op school ook te doen. 

 

Laten wij met elkaar de coronamaatregelen op school en privé in acht nemen, zodat wij 

zo lang mogelijk goed en veilig onderwijs kunnen bieden.  
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Dancebox op het Meesterwerk 

 

Hieronder een verslag van een leerling uit groep 8 

 

Op woensdag 10 november heeft  groep 8 een workshop dance box gedaan. Ze gingen in 

groepjes van vier met verschillende materialen geluid maken waardoor er een beat 

ontstond. 

Ieder groepje kreeg een kaartje waar een opdracht op stond, Zoals: om de beurt een 

beat laten horen. De workshop juf ging luisteren naar de beat van elk groepje. 

Er waren vijf verschillende levels en bonus opdrachten.

 

Als je voldeed aan de opdrachten van het kaartje mocht je naar het volgende level. En 

wie het meeste aantal punten had gekregen had gewonnen. Op het einde gingen de 

kinderen van elk groepje hun beat beluisteren. 

 

 

Kitty gaat ons verlaten 

Kitty heeft onlangs een baan aanvaard op een andere basisschool in Almere.  

Wij vinden het ontzettend jammer dat Kitty ons gaat verlaten. Uiteraard zijn we ook blij 

voor Kitty dat ze een nieuwe uitdaging aangaat. 

Hierbij willen wij Kitty bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren en wensen haar 

succes met haar nieuwe uitdaging. 

Achter de schermen zijn wij al druk bezig met zoeken naar een vervanger voor Kitty. De 

komende weken zullen wij u via de Krook hiervan op de hoogte stellen 

 

 


