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Nieuws van de school

Introductie regel 1
Deze week staat regel 2 centraal: ‘Ik ben op tijd in de les; binnen is beginnen’. Regel 1
‘Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers in de school op’ gaan we evalueren.
Regel 2 is een belangrijke op het gebied van werkhouding. Het is verleidelijk om bij
binnenkomst nog even een praatje te maken hier en daar. We vinden het echter ook
belangrijk dat kinderen leren dat er op momenten serieus gewerkt moet worden. Dat
proberen we met deze regel te ontwikkelen bij de kinderen.
Compliment
En het is geen eens complimentendag. Vanochtend bij het buiten staan heb ik extra op
het verkeer rond de school gelet n.a.v. een incident vorige week op straat tussen een
auto en een fiets.
Auto’s stopten even kort om kinderen uit te laten stappen en reden vervolgens weer
voorzichtig door. Het compliment is hier dus zeker op zijn plaats. Ook verkeer dat niets
met school te maken had reed kalm door de straat. De opvallende waarschuwingspalen
doen dus wel hun werk.
Uiteraard speelde mee dat het droog was en er een zonnetje scheen. Het komt nl.
regelmatig voor dat er wel drukke situaties ontstaan. Stapvoets rijden is dan het devies!
Mogen we uw medewerking vragen? Mogelijk helpen onderstaande tips daar bij.
Tip 1: Vertel uw zoon/dochter om goed uit kijken als ze nog moeten oversteken. Soms
denken zij er niet aan dat er een auto aan kan komen als ze net achter de eigen auto
oversteken. Kinderen denken dan nl. dat, net als hun eigen auto, álle auto’s stil staan.
Tip 2: Wees extra voorzichtig als het regent of donker is. Kinderen zijn onvoorspelbaar.
Telefoongebruik
Het blijft, om meerdere redenen, lastig om de telefoon consequent te beantwoorden, een
probleem dat al langer bestaat op Het Meesterwerk. Daarom aan u de oproep om te
communiceren via Social Schools. De boodschap komt dan direct bij de leerkracht aan.

Corona meldingen
We krijgen niet meer in alle gevallen door dat een ziekmelding Corona betreft. Als dat
het geval is, wilt u dit dan duidelijk laten weten aan de leerkracht? Wij kunnen dan de
administratie goed bijhouden en eventuele acties uitzetten.

Nieuws van de Fant

Start nieuwe lessen Afro Hiphop
Dinsdag 8 maart starten we weer met een nieuwe reeks Afro hiphop danslessen.
Wederom gegeven door onze enthousiaste dans docente Rosanna.
Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

Peutergym gestart
Vorige week zijn we weer met peutergym gestart. In de flyer hieronder kunt u alle
informatie vinden.

Nieuws van het KDV

De afgelopen weken hebben in het teken van het boek De Gruffalo gestaan.
Dit is naar aanleiding geweest van de nationale voorleesdagen.
We hebben veel activiteiten gedaan rondom de Gruffalo.
Zo hebben wij de voeten van de kinderen bekeken en vergeleken met de voeten van de
Gruffalo en wat bleek… de voeten van de Gruffalo zijn wel heel erg groot!
We hebben een zoekspel gedaan waarbij er afbeeldingen van de Gruffalo op de groep
werden verstopt en de kinderen gingen deze afbeeldingen zoeken. Het is heel leuk om te
zien hoe kinderen zoeken. Ze zoeken heel vaak heel
dicht bij elkaar in de buurt en als er 1 kind onder een
kussen kijkt dan is het meestal zo, dat er een volgend
kind aan komt en hij/zij ook weer onder dat kussen
gaat kijken. Ook beginnen de kinderen vaak weer met
zoeken op de plek waar de Gruffalo als laatste verstopt
zat.
De Gruffalo is ook stiekem een keer bij ons op de
groep geweest toen wij er niet waren. We hebben
namelijk allemaal grote voetadrukken van zijn poten
op de groep gevonden! Dat was best spannend!
En we hebben natuurlijk het boek van De Gruffalo heel
vaak voorgelezen dus de kinderen kennen het boek nu
vast uit hun hoofd!
Nu is dit thema weer afgesloten en gaan we beginnen
met het thema groeien en planten.

