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Maandag 20 december 2021 

Belangrijke data 

 

Ma. 20 dec.- Vrij. 7 jan. Kerstvakantie 

Ma. 10 jan.   Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Di. 11 jan.   Eerste schooldag 

Di. 11 jan.   Proosten op het nieuwe jaar 

Vrij. 14 jan.   Leerlingenraad 

Ma. 17 jan.   Start Cito toetsen 

Woe. 19 jan.  MR overleg 

Vrij. 28 jan.   Einde Cito toetsen 

Vrij. 28 jan.   Studiemiddag (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

Ma 31 jan.   Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

 

    

 

Nieuws van de school 

 

Decembermaand  

Dit jaar hebben wij Kerst op een aangepaste manier gevierd. In 

plaats van een kerstdiner hadden wij afgelopen woensdag een 

kerstdinch. Wat fijn dat wij uit voorzorg dit een week eerder hebben 

gedaan.  

Al met al hebben wij onder deze bijzondere omstandigheden deze feestmaand op 

gepaste manier kunnen vieren met de kinderen. Hierbij wil ik de sintcommissie, 

kerstcommissie, het team van het Meesterwerk en alle ouders die hier een bijdrage aan 

geleverd hebben, bedanken voor de inspanning. 

Het is erg fijn om ondanks de situatie de kinderen te laten doen wat ze leuk vinden. 

 

Vervroegde vakantie 

Zoals u weet hebben de kinderen vanaf vandaag vakantie. Dit betekent dat de kinderen 

drie weken vakantie hebben. Deze vervroegde vakantie geldt niet voor het team. Er zijn 

collega’s vandaag (en de rest van de week) aanwezig om de kinderen van de 

noodopvang op te vangen. De leerkrachten zijn deze week vooral bezig om het 

achterstallig werk in te halen. Verder proberen de leerkrachten zich zoveel mogelijk voor 

te bereiden op het geven van afstandsonderwijs na de kerstvakantie. Vooralsnog is nog 

niet duidelijk wat er na de kerstvakantie van de scholen verwacht wordt. Voor nu gaan 

wij ervanuit dat dinsdag 11 januari weer normaal les wordt gegeven.  
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Studiedag op maandag 10 januari 

Op deze studiedag gaan we het vooral hebben over het didactisch coachen. Zoals u weet 

wordt het team begeleid door Wilma van Harten. De afgelopen weken zijn alle 

leerkrachten weer gefilmd. Op basis van deze opnames geven de leerkrachten tips aan 

elkaar over de gegeven les.  

Verder wordt er een muziekworkhop gegeven aan het team. Dit zal op deze dag gedaan 

worden door Mathias (onze muziekdocent). Middels deze workshops zal Mathias de 

leerkrachten tips en tools geven voor wat betreft het geven van de muzieklessen op het 

Meesterwerk. 

Tot slot staat er Engels op de agenda. Het komt steeds vaker voor dat leerkrachten 

gesprekken in het Engels moeten voeren. Om de leerkrachten hierin tegemoet te komen, 

zal er op deze dag aandacht hiervoor zijn.  

 

Bezetting op het Meesterwerk 

De kinderen hebben al een tijdje geen gym van een vakleerkracht. De afgelopen weken 

zijn er gesprekken hierover geweest. Na de vakantie zal u hiervan op de hoogte worden 

gesteld. 

Marc Vrakking is mijn vervanger. De afgelopen weken heb ik de overdracht gedaan. Marc 

zal vanaf 10 januari aanwezig zijn op het Meesterwerk. 

Morgen, dinsdag 21 januari, hebben wij sollicitatiegesprekken. Dit betreft de vacatures 

van onderwijsassistent en leerkracht voor groep 1 / 2. In de loop van de week zal ik u op 

de hoogte stellen hiervan.   

 

Bedankt 

Hierbij wil ik alle collega’s, ouders en leerlingen bedanken voor het vertrouwen van de 

afgelopen jaren in mij. Ik heb een fijne tijd gehad op Meesterwerk. Ik vind dat wij er 

samen weer een leuke school van hebben gemaakt.  Zonder jullie steun en vertrouwen 

hadden wij dit niet kunnen realiseren. 

 

Ook wil ik hierbij alle ouders bedanken voor de leuke presentjes. Dit waardeer ik! 

Ik wens u heel veel voorspoed toe en wie weet komen wij elkaar weer een keer tegen. 

 

Fijne feestdagen, een goed uiteinde en vooral een gezond 2022. 

 

 


