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Maandag 25 november 2019

Belangrijke data
Do. 5 dec.
Do. 5 dec.

Sinterklaasviering
Studiemiddag (alle leerlingen om 12:00 uur vrij)

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is.

Verkeersveiligheid voor school
Wij van het Meesterwerk streven naar een maximale veiligheid voor uw kind en zijn directe
omgeving. Dat wilt u toch ook? In dit kader verzoeken wij u zoveel mogelijk lopend of
fietsend naar school te komen. Komt u toch met de auto, dan verzoeken wij u uw auto te
parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
Wij hopen op uw samenwerking met betrekking tot de verkeersveiligheid op en rond de
school.

Afscheid Maurice
In verband met gezondheidsproblemen gaat Maurice ons aan het einde van de maand
verlaten.
Dit betekent dat donderdag 27 november zijn laatste dag is op het Meesterwerk. Hierbij
willen wij Maurice bedanken voor zijn bewezen diensten en wensen hem succes met zijn
loopbaan.
Bo Welgraaf zal de werkzaamheden van Maurice overnemen. Bo heeft de afgelopen weken
ingevallen op het Meesterwerk ( tijdens de afwezigheid van Maurice). Wij wensen Bo veel
succes op het Meesterwerk.
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Meesterwerkviering 22 november
Afglopen vrijdag hebben de kleuters opgetreden voor alle kinderen van de school en
natuurlijk voor hun ouders.
De kinderen vonden het erg spannend, maar hebben genoten.
En wat was de juf trots op deze kanjers, ze hebben het heel goed gedaan.
Ze hebben dan ook van iedereen een daverend applaus gekregen.
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Fant Josephine Kuiper

De groen patio,
Het kan u bijna niet ontgaan zijn, dat er sinds de herfstvakantie heel hard
gewerkt wordt aan de groen patio. Vier hele gemotiveerde leerlingen van
Pro Almere zijn onder begeleiding van hun docent begonnen met het
ontruimen en schoonmaken van de patio. Tegelijkertijd is de workshop creatief in de groen
patio ook gestart. Samen met deze kinderen en kunstenares Wanda hebben we een heel
mooi plan gemaakt en weten we nu hoe de patio eruit moet komen te zien. De kinderen van
de workshop zijn inmiddels heel druk bezig en hebben veel magneetjes gemaakt van
aardewerk om de palen in de patio mee te versieren. Verder zijn ze bezig met een prachtige
gereedschapskast. Deze hebben ze helemaal zelf ontworpen. We hopen in het voorjaar
klaar te zijn, zodat we de patio kunnen gaan beplanten en dat het een heerlijk plekje wordt
voor leerlingen van school en de kinderen van Go om buitenschoolse activiteiten te doen.
Hieronder een kleine impressie van onze plannen.

Yoga
Inmiddels hebben we het eerste blok yoga van dit schooljaar al weer afgesloten en het was
weer een feestje. Onze yoga juf Sandra weet er toch altijd weer in te slagen om de kinderen
op een leuke speelse en uitdagende manier te laten ontspannen en te werken aan hun
balans, spierkracht en lenigheid. Het duurt nog even maar na de kerstvakantie starten we
een nieuwe ronde van 5 lessen.
Omdat gebleken is dat de interesse in deze workshop is afgenomen hebben Sandra en ik in
overleg met elkaar en de kinderen de groepen samengevoegd. De informatie hieronder wijkt
dus ook af van wat er in de ladder vermeld stond.
Activiteit
: Yogales serie 3
Data
: 7-1, 14-1, 21-1, 28-1, 4-2
Tijd
: 15:40 - 16:40 uur groep 3 t/m 8
Waar
: Het Meesterwerk
Kosten
: € 15 voor 5 lessen
Docent
: Sandra Van Bilzen
U kunt uw kind nog aanmelden. Dat kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
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