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Dinsdag 7 januari 2020
Belangrijke data
Ma. 6 jan.
Ma. 20 jan.
Ma. 27 jan.
Do. 30 jan.
Vrij. 31 jan.
Ma. 3 feb.
Woe. 5 feb.
Di. 11 feb.
Di. 11 feb. t/m do. 13 feb
Woe. 12 feb.

Studiedag (alle leerlingen vrij)
Start LOVS toetsen
Inschrijven rapportgesprekken
Stakingsdag
Stakingsdag
Studiedag
MR vergadering
Studiemiddag (alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij)
Rapportgesprekken
Spelletjesochtend

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik heb een respectvolle houding.

Gelukkig nieuwjaar
Namens het team van brede school het Meesterwerk
willen we alle ouders, verzorgers en leerlingen een
heel voorspoedig en leerzaam 2020 wensen!
Staking
Op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari staken het Primair en Voortgezet
Onderwijs (PO en VO) weer. Het kabinet heeft na alle acties niet gezorgd voor structurele
oplossingen.
Zoals wij eerder gedaan hebben, zullen wij eerst de stakingsbereidheid onder de collega’s
in kaart brengen. U hoort zo spoedig mogelijk of de school geheel of gedeeltelijk gesloten
zal zijn op deze twee dagen.
Studiedag
Wij hebben gisteren een constructieve studiedag gehad. Wij zijn de dag gestart met
enkele praktische coöperatieve werkomen die de leerkrachten in de groep kunnen
toepassen. Daarna hebben wij het gehad over zicht op ontwikkeling en didactisch
handelen op het Meesterwerk. Tot slot zijn wij met elkaar in gesprek geweest over
digitale geletterdheid. Dit zijn de vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale
samenleving staande te kunnen houden.
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Cito-toetsen
Twee keer per jaar nemen wij bij de leerlingen (groep 3 tot en met groep 8) een Cito
toets af. Vanaf maandag 20 januari nemen wij voor het eerst dit schooljaar de toetsen
af. Deze toetsen zijn bedoeld om te kijken of de leerlingen voldoende geprofiteerd
hebben van het onderwijsaanbod dat de school de voorgaande maanden gegeven heeft.
Meer informatie over de toetsen ontvangt u van de leerkracht via de weekmail.
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