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Maandag 15 november 2021 

Belangrijke data 

 

Ma. 15 nov.  Lootjes trekken 

Vrij. 19 nov.  Leerlingenraad 

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) 

    

 

 

 

Nieuws van de school 

 

Regel van de week 

Ik let om mijzelf. 

 

 

 

Ik ga het Meesterwerk verlaten 

U heeft zojuist een brief ontvangen namens het bestuur over mijn vertrek.  

Vorige maand heb ik besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan op een school in 

Amsterdam. Per 1 januari start ik als directeur op een basisschool in Amsterdam. Dit 

betekent dat donderdag 23 december mijn laatste dag is op het Meesterwerk. Het was 

geen makkelijk besluit. Dit omdat ik het Meesterwerk een warm hart toedraag.  

Ik werk vanaf september 2017 op het Meesterwerk als directeur. Vanaf het begin heb ik 

de ouders, leerlingen en het team als zeer prettig ervaren. Ik vond het fijn om met u als 

ouder en het team vorm en inhoud te geven aan het onderwijs op school. De afgelopen 

jaren hebben we veel kunnen bereiken met de school. Op dit moment is het Meesterwerk 

een stabiele en kleinschalige school.  

Voor nu wil ik u alvast bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren. De 

komende weken zal ik mij bezighouden met een goede afronding en een overdracht.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij altijd benaderen.  
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Sinterklaas 

Afgelopen weekend is Sinterklaas aangekomen in Nederland. De school is weer vrolijk 

versierd om zijn aanwezigheid te vieren. 

Wij mogen onze schoen zetten op dinsdag 23 november. Wilt u er voor zorgen dat uw 

kind dan een extra schoentje heeft op school?  

Vandaag heeft de bovenbouw lootjes getrokken. Op woensdag 1 december moeten de 

surprises op school zijn. We maken dan van alle surprises door de hele school een 

tentoonstelling van 1 dag. Op donderdag 2 december loopt iedere groep een rondje 

langs alle mooie creaties. 

Donderdag, aan het eind van de dag, haalt iedereen zijn surprise weer op uit de hallen 

en leggen hun surprise in de klas. 

Nu maar hopen dat Sinterklaas onze school bezoekt op vrijdag 3 december!  

Vol verwachting klopt ons hart….. 

 

Muziek op het Meesterwerk 

De muziekworkshops vanuit het MuziekMenu zijn in volle gang. Alle groepen krijgen 4 

workshops dit jaar (groep 6 uitgezonderd, zij leren in het voorjaar een instrument naar 

keuze bespelen). 

De afgelopen periode heeft groep 1/2 een workshop gekregen waarbij ze kennis hebben 

gemaakt met “Viola en Violientje”. Ze leerden over hoge en lage tonen, instrumenten 

herkennen en mochten zelf viool spelen.  

 

  
 

 

Ook groep 7 en 8 hebben een hele gave workshop gehad. Een leerling uit groep 8 heeft 

hier een verslagje over geschreven.  
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Nieuws van de opvang 

 

Bij het kinderdagverblijf zijn we druk bezig geweest met het thema 

herfst. We zijn met de kinderen naar buiten geweest om bladeren te 

zoeken. In verschillende kleuren en vormen. Zo komen ook de kleuren 

en vormen extra aan bod.  

Met de bladeren hebben we een activiteit gedaan, herfst in een zakje.  

Benodigdheden: 

- plastic zakje 

- rietje  

- bladeren  

De kinderen bliezen op het rietje en de blaadjes vlogen in het zakje. Dit gaf een heel leuk 

effect en de kinderen vonden dit ook erg leuk om te doen.  

De komende weken gaan we met het thema sinterklaas aan de slag. 

 

  
 


