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Maandag 6 februari 2023 
Belangrijke data 
 

Ma. 6 feb   studiedag. Kinderen hele dag vrij 

Vrij. 10 feb   rapporten mee  

Ma. 13 feb   opening Meesterwerkstuk (kinderen mogen 

    verkleed komen) 

di. 14 feb   studiemiddag. 12.00 uur kinderen vrij.  

di. 14 feb   rapportgesprekken 

woe. 15 feb            rapportgesprekken 

do. 16 feb   rapportgesprekken 

    

    

      
Nieuws van de school 

 
Vreedzame school 

De afgelopen periode heeft elke 2 weken een andere regel centraal 

gestaan. Wij hebben in de groepen extra aandacht hier aan besteed 

en wij hopen u thuis ook. We zijn nu weer aanbeland bij regel 1. De 

komende week staat deze regel centraal: 

Wij houden rekening met elkaar en proberen ons in een ander te 

verplaatsen.  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat iedereen anders is misschien anders 

reageert en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Als we elkaar beter begrijpen kunnen we 

meer van elkaar hebben en 

het gezelliger hebben 

samen. Op deze manier 

werken we aan een fijne 

sfeer in de groep.  

Hierbij ook nog een keer de 

grondwet van het 

Meesterwerk. Dit zijn alle 

afspraken waaraan iedereen 

binnen het Meesterwerk zich 

moet houden: kinderen, 

ouders en medewerkers. 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.meesterwerk.asg.nl/


 

 

 
 

2 

Rapporten  

Afgelopen vrijdag en deze maandag hebben de collega’s hard gewerkt aan de rapporten 

van de kinderen en de analyses van de toetsen. 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 

weer mee naar school te geven! 

U kon zich vanaf 30 januari inschrijven voor de rapportgesprekken. U heeft via Socials 

Schools een uitnodiging hiervoor ontvangen. Als u zich nog niet heeft ingeschreven wilt u 

dit dan alsnog doen.  

 

Op tijd beginnen 

Het valt mij op dat er steeds vaker kinderen erg laat binnenkomen. 

Daarom wil ik jullie er weer even aan herinneren dat wij elke dag stipt om 8.30 starten. 

Of dit nou op school of bij de gymles is. 

Om 8.20 gaan de deuren open en om 8.30 wordt er gestart met lezen, de kring of met 

de gymles en gaan de buiten deuren dicht. Kinderen die te laat zijn zorgen dan best wel 

voor onrust en dit vinden wij een vervelende start van de dag. Zorgt u er dus samen met 

uw kind voor dat ze op tijd zijn en wij op tijd kunnen beginnen! 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika 

   

 
Nieuws van GO 
 
Nationale voorleesdagen  

De afgelopen 2 weken hebben we extra aandacht besteed aan het 

voorlezen. Zo was er een voorleesontbijt met lekkere croissantjes en 

kwamen er meerdere moeders gezellig voorlezen op de groep. Dit 

vonden de kinderen erg leuk.  

 

  

 
Wij lezen de kinderen minimaal 1 keer per dag voor maar vaak als we eenmaal gaan 

lezen krijgen de kinderen er geen genoeg van. Lezen stimuleert o.a. de taalontwikkeling. 

U kun niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.  
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Muziek  

Wij maken graag muziek met de kinderen. Hiervoor hebben we verschillende 

muziekinstrumenten op de groep, zoals een fluit en trommel. Wij hebben voor de 

stopdans een nieuw ‘vriendje’ om mee te spelen, Bing. Dit is erg leuk om met elkaar te 

doen. Bing verteld de kinderen precies wat de bedoeling is en speelt het spel met hun.  

Er word dan flink op  los gedanst.  

 

 
Nieuwe thema 

13 Februari starten wij met een nieuw thema, ‘De Leeuwenkoning’ Heeft u spullen die bij 

dit thema passen, zouden wij deze dan mogen lenen? Denk aan knuffels, jungle spullen 

ed.  

Wist u dat… 

Wij 2 nieuwe baby’s op de groep hebben. Welkom Saloni en Laurie. 

Ronnie bijna naar de basisschool gaat. Veel plezier Ronnie. 

 

 
 

 
Nieuws van de Fant 
 

 
Deze week geen nieuws van de Fant. 


