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Maandag 19 september 2022 

Belangrijke data 

 

Woe. 21 sept. Kamp groep 8 

Do. 22 sept.  Kamp groep 8 

Vrij. 23 sept. Kamp groep 8 

Ma. 26 sept.  Schoolfotograaf 

Vrij. 7 okt  studiedag (kinderen hele dag vrij) 

    

    

      

Nieuws van de school 

 

Kamp groep 8 

Deze week gaat groep 8 woe-vrij op kamp. Juf Merel is al alles druk 

aan het voorbereiden met haar groep. Om dit kamp goed te laten 

verlopen gaan naast 2 ouders Juf Annika, Meester Dean en Meester 

Maarten ook mee als begeleiding van het kamp. Dit houdt dus in dat 

er deze week woensdag, donderdag en vrijdag geen gym is van Meester Maarten. Het 

kan zijn dat uw kind een gymles krijgt van zijn of haar leerkracht, dit hoort u dan van de 

leerkracht van uw kind. De kinderen van groep 8 hebben hun kampbrief al meegekregen 

en weten dus ook wat ze mee moeten nemen en wat er ook thuis kan blijven. 

 

 

Schoolfotograaf: op maandag 26 september, komt de 

schoolfotograaf van alle groepen en van de leerlingen 

individueel weer een mooie foto maken. Vanaf 15.15 

uur start de familiefotografie (broertje/zusje foto). Op 

de keukenwand in de centrale hal vindt u het rooster 

waarop u zelf kunt inschrijven op een dag en tijd die u 

schikt.  

 

Vrije dagen voor de kinderen 

Een oplettende ouder attendeerde ons erop dat er verschil zit tussen de kalender die u 

vorig jaar heeft gekregen en de vrije dagen die op de site staan. Ik heb het even 

gecontroleerd en de vrije dagen die op de site staan kloppen! Houdt u dus die data aan 

om te zien wanneer de kinderen vrij zijn. 

 

Brief schoolreisje en ouderbijdrage 

Twee weken geleden hebben alle kinderen brieven meegekregen van de AR (activiteiten 

raad) dit ging over de ouderbijdrage en het schoolreisje voor groep 1-7. Hierin werd ook 

het belang genoemd van uw bijdrages. In deze korte tijd heeft al 20% betaald. Super 

fijn! 

Wij kunnen ons voorstellen dat sommige brieven niet zijn aangekomen, zijn blijven zitten 

in een rugzak of dat u hem niet meer kan vinden. Omdat dit toch hele belangrijke 
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brieven zijn krijgen alle kinderen, ter herinnering, volgende week de brieven nog een 

keer mee. 

 

Herhaalde oproep: gezocht: schone kleren 

Omdat er nog geen nieuwe kleren zijn binnengekomen hier nog een keer de oproep: 

Voor de kleutergroepen zijn wij op zoek naar schone kleren. Soms hebben kinderen in de 

onderbouw nog wel eens een ongelukje. Dit is niet erg maar de kinderen moeten zich 

dan even omkleden. Vaak hebben kinderen dan schone kleren in hun tas, maar niet 

altijd. Wij zijn dus op zoek naar schone kleren die we dan aan de kinderen kunnen 

geven. Als u thuis kleren over heeft, wilt u deze dan meegeven naar school.  

Wij zijn op zoek naar: 

Onderbroeken 

Sokken 

Maillots 

Broeken  

Dan kunnen wij een voorraadje extra kleren opbouwen. 

Heeft u op dit moment thuis nog kleren liggen die uw kleuter al een keer heeft 

meegekregen wilt u die dan ook weer gewassen mee naar school geven?  

Alvast bedankt! 

 

Ouderschapsverlof meester Sebastiaan 

Meester Sebastiaan heeft besloten om per 1 oktober ouderschapsverlof op te nemen. Dit 

houdt in dat hij vanaf 1 oktober nog 3 dagen voor de groep staat (op maandag, 

woensdag en vrijdag). De andere dagen staat meester Dean voor groep 7 (dinsdag en 

donderdag). We zijn heel blij dat Meester Dean dit wilt doen voor de kinderen. Ook 

omdat ze hem al kennen. 

Meester Dean ondersteunde eerst groep 4/5 op de dinsdag. Omdat dit nu wegvalt komt 

Serena Koskamp voortaan stage lopen op de dinsdag. Op maandag blijft Meester Dean 

wel gewoon groep 4/5 ondersteunen. 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika, 

Directeur van basisschool het Meesterwerk 
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Nieuws van de opvang 

 

 

 

 

 

 

 

GO! Kinderopvang het Meesterwerk KDV 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en de zomervakantie is alweer voorbij. Wat is het 

weer hard gegaan. Wij hebben veel verhalen gehoord over de mooie avonturen op de 

vakanties! Nu is het weer tijd om lekker aan de bak te gaan met leuke 

ontwikkelingsgerichte activiteiten! 

Wij zijn op het KDV begonnen met het thema ‘Erbij horen’. Wij hebben ervoor gekozen 

om het in dit thema vooral te hebben over ons 

eigen gezin. Wie horen daar allemaal bij? 

Papa’s, mama’s en heb je nog broers of 

zussen? Er zullen iedere week dingen gevraagd 

worden over het gezin. Zo komen we te weten 

uit hoeveel personen het gezin bestaat van 

verschillende kinderen. En weten zij toevallig 

ook de namen van alle gezinsleden?  

Je hoort het al, wij hebben genoeg te 

ontdekken en te leren. Wij gaan een leuke 

leerzame tijd tegemoet! Wij hebben er zin in, 

jullie ook? 

 


