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Maandag 30 januari 2023 
Belangrijke data 

 
Vrij. 3 feb   einde Cito toetsen 
Vrij. 3 feb   studiemiddag kinderen 12.00 uur vrij 

Ma. 6 feb   studiedag. Kinderen hele dag vrij  
Ma. 13 feb   opening Meesterwerkstuk (kinderen mogen 

    verkleed komen) 

    
    

      
Nieuws van de school 
 

Vreedzame school 
De komende week staat deze regel centraal: 

Wij zijn samen verantwoordelijk 
We vinden het belangrijk dat de kinderen een fijne tijd op 

school hebben. En zich prettig voelen in de groep. Hierin heeft ieder van een 
groep zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk te weten wat jouw 
verantwoordelijkheden zijn en wanneer je deze moet pakken. Hier gaan de 

kinderen de komende tijd extra aan werken en over praten. Ook gaan de lessen 
van blok 4 verder: We hebben hart voor elkaar.  

 
Cito toetsen 
Deze week worden de laatste Cito toetsen gemaakt. Mijn complimenten voor hoe 

hard de kinderen al hebben gewerkt de afgelopen week. Nog een paar dagen en 
dan zijn de toetsen allemaal klaar. 

 
Rapporten  
Vrijdag 3 februari hebben de kinderen vanaf 12.00 uur vrij. Op maandag 6 

februari zijn de kinderen de hele dag vrij. De collega’s gebruiken deze dagen om 
de rapporten te schrijven en om alle toetsen te analyseren. Op vrijdag 10 

februari gaan de rapporten dan mee naar huis. Als u nog een rapportmap thuis 
heeft denkt u er dan aan om deze mee naar school te geven! 
U kunt zich vanaf 30 januari inschrijven voor de rapportgesprekken. U ontvangt 

via Social Schools een uitnodiging hiervoor. Ons verzoek is om zich hier voor in 
te schrijven. In dit gesprek wordt de voortgang van uw kind besproken. 

 
Meesterwerkstuk 
Dit jaar gaan we op school werken aan een Meesterwerkstuk(voorheen het brede 

school thema). Met verschillende externe vakdocenten, leerkrachten, GO, de 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Schoor en hulpouders gaan we aan de slag met zang, dans, theater en het 

maken van maskers, kostuums en decor. 
Samen met de kinderen werken we naar een mooie eindvoorstelling toe, die wij 

aan u zullen voordragen. 
Ook gaan we ons verdiepen in het continent Afrika, daar waar het verhaal van de 
Leeuwenkoning zich afspeelt. 

De kinderen maken kennis met de Afrikaanse cultuur en tradities, kortom genoeg 
om ons in te verdiepen maar vooral om veel plezier met elkaar te hebben. 

Meer informatie over de voorstelling volgt spoedig! 
 
Maar voor nu hebben we vast een kleine oproep om deze komende periode leuk 

met elkaar te openen. 
Op maandag 13 februari starten we namelijk met dit Meesterwerkstuk: 

de Leeuwenkoning 
Om deze periode feestelijk te openen mogen alle kinderen in Afrikaanse stijl 
verkleed komen en gaan we deze dag samen naar de film de Leeuwenkoning 

kijken. 
 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 
Met vriendelijke groet, 

Juf Annika 
   
 

Nieuws van GO 
 

Thema; Het is koud… Winter! 
 
We kunnen er niet omheen, het is Winter én het is brr Koud!  

Buiten is het koud en het vriest en kijk het water veranderd in 
ijs, binnen is het warm en het ijs wordt weer water!  

Als we naar buiten gaan doen we onze jas aan, sjaal om, muts op en wanten of 
handschoenen aan want daar blijven we lekker warm van. 
En wat een geluk hebben we tijdens ons thema gaat het ook nog eens 

sneeuwen, wat een boffen!  
Betekenisvoller kunnen we het thema voor de peuters niet maken en we gaan 

natuurlijk een sneeuwpop maken die we gezellig mee naar binnen haalden waar 
we ontdekten dat hij smelt en net als het ijs ook water wordt. O, ja van ijs en 
sneeuw word je ook nát dus het is fijn als de peuter droge kleren in hun tas 

hebben om zich weer om te kunnen kleden in droge kleren. 
Ook binnen hebben we sneeuw… nep-sneeuw. Deze sneeuw is niet koud of nat 

en smelt ook niet want het is gemaakt van scheerschuim en bakingsoda, ook hier 
maken we mooie sneeuwpoppen van. 
De winkelhoek is veranderd in een Koek en Zopie kraam waar we lekkere warme 

chocolademelk kunnen krijgen, héérlijk. 
Het prentenboek ‘Kikker in de sneeuw’ laat ons weten dat Kikker en zijn 

vriendjes ook last hebben van de kou. 
Kortom een thema om van te genieten  
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De Nationale Voorleesdagen  

De Nationale Voorleesdagen zijn de afgelopen week gestart en het prentenboek 
van dit jaar is ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’.  

We hebben u gevraagd om de peuters voor te willen komen lezen, uit dit of een 
prentenboek naar eigen keuze en mogelijk ook in de eigen de thuistaal.  
Wat fijn dat onze oproep enthousiast ontvangen is, de peuters kunnen de 

aankomende 2 – weken vele voorlees-belevenissen verwachten, onze dank! 
 

     
        moddertrui 

 
 
 

Interview met Marley 
 

Ook Marley is bijna 4 jaar en gaat hij trots naar de basisschool waar zijn grotere 
broers en zus ook op zitten, wat heeft hij daar zin in! 
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Marley vermaakt zich prima met iedereen en verteld graag, en stoer, over wat hij 

leuk vindt. Hij laat zich meevoeren in de (stoere) wereld van Spiderman en de 
groene Hulk. Gelukkig zijn er meer vriendjes op de speelzaal die zijn idolen leuk 

vinden dus er worden avontuurlijke en spannende rollenspelen gespeeld tussen 
deze mannen. De juffen houden er wel hun oogje op zodat het er niet al te stoer 
aan toe gaat… en er geen ‘doden’ gaan vallen  

      
Marley heeft flink geholpen met het scheppen van sneeuw in een emmer waar 
we met z’n allen een sneeuwman van maakten.  

Daarna maakt hij er weer een eigen spannend avontuur van en lokt juf uit met 
de schep met sneeuw die op haar jas terecht komt... hij grinnikt ondeugend en 

verstopt zich snel achter de glijbaan. Maar ook juf houdt wel van een rollenspel 
en samen maken ze er een spannend sneeuwmannen duel van. 
 

    
 

Marley is ook van het grapjes maken en er gaat geen moment voorbij dat hij die 
even laat horen en/of zien en iedereen mag ervan meegenieten want sámen pret 
hebben is veel leuker! 

Dat gaan we nog van hem missen… maar natuurlijk gunnen wij  z’n vrolijk 
grappen aan de nieuwe klas op de basisschool, veel plezier! 

 
   
 

 
   

 
 
 

Schoonmaak beurt 
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  We hebben hard gewerkt… álle rommeltjes en papiertjes zijn netjes  

     opgeruimt in de prullenbak  
 

Meedraaien op een ochtend 
 
Heeft u ‘m al gespot de meedraailijst? Kom dan fijn een ochtendje met uw peuter 

de speelzaal beleven. Tot snel  
 
Twijfelt u of u er juist aan doet om te blijven? Overleg het dan even met ons.  

 
 

Nieuws van de Fant 
 
Nieuw op het Meesterwerk kleutersport en sportmix 

 

Vanaf vandaag zal er na school worden gestart met kleutersport en 

sportmix inloop voor de grotere kinderen. 

Voor deze activiteiten is de deelname gratis en is inschrijven niet nodig. 

Alle informatie over de activiteiten kunt u hieronder lezen in de flyers. 
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Theaterlessen voor de jongste, 

Vorige week heeft u in de krook al kunnen lezen dat we donderdag 2 februari ook starten 

met theaterlessen voor de aller jongste. 

Bij kindertheater en beweging, maak je spelenderwijs kennis met theater. Door 

spelletjes en verhalen ontdekken we samen de magie van theater. Lijkt het jou leuk om 

in de huid te kruipen van een prins, prinses, ridder, elfje of indiaan? 

 

Alle informatie over deze activiteit kunt u hieronder lezen in de flyer. 

Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

 

 

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

