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Maandag 16 september 2019
Belangrijke data
Di. 17 sept.
Woe. 25 sept.
Woe. 25 t/m vrij. 27 sept.
Woe. 2 okt.
Do. 3 okt.
Ma. 7 okt.
Vrij. 11 okt.

Prinsjesdag
MR vergadering
Schoolkamp groep 8
Start Kinderboekenweek/voorleesontbijt
Studiedag (alle leerlingen zijn de hele dag vrij)
AR vergadering
Einde Kinderboekenweek

Nieuws van de school
Regel van de week
Deze week staat regel 4 centraal: ik loop en praat rustig door de
school. Stepjes mogen mee naar binnen, aan de hand, en worden bij
de luizenzak neergezet.
Skeelers mogen mee, mits ze bij de voordeur uitgetrokken worden.
Hetzelfde geldt voor Heelys.
Lerarentekort
Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar. Het is ons dit
schooljaar gelukt om het team rond te krijgen. Wat ons betreft is er nu een grens
bereikt! In de bijlage is er een brief (van het bestuur) toegevoegd betreffende het
lerarentekort.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er weer aan! Het thema is dit jaar REIS MEE!! Er zal in de
groepen veel aandacht aan besteed worden. Ook proberen we het plezier in lezen en
voorlezen in deze weken extra over te brengen op onze leerlingen.
De Kinderboekenweek op Het Meesterwerk is van woensdag 2 oktober tot en met vrijdag
11 oktober.
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De opening zal plaatsvinden op woensdag 2 oktober van 8.30 uur – 9.00 uur met
het voorleesontbijt, waarbij we de leerlingen verwennen met een croissant en een door
de ouders/opa/oma voorgelezen boek. Een heerlijke traditie van Het Meesterwerk. U
komt dit jaar toch ook weer voorlezen?!
U kunt zich hiervoor inschrijven vanaf volgende week bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.
In de volgende Krook leest u meer over de afsluiting op 11 oktober van de
Kinderboekenweek op Het Meesterwerk.

Fant Josephine Kuiper
Inschrijven voor de ladder
Vorige week heb ik in de klassen de ladder uitgedeeld, deze week
ontvangt u in de bijlage de digitale versie.
Mocht u uw kind willen aanmelden voor een activiteit, dan kan dit via
deze link www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv. Dit staat ook duidelijk vermeldt op
de ladder. Na inschrijving krijgt u een bevestiging dat uw gegevens zijn ontvangen. Let
op, dit is geen bevestiging van plaatsing in de workshop. Die ontvangt u later van mij.
Graag wil ik even 1 workshop uitlichten.
Op donderdag hebben we creatief in de groen patio. Dit schooljaar gaat het er echt
van komen. We gaan de groenpatio aanpakken en het wordt zeker weten prachtig.
Voordat de kinderen aan de slag gaan in de patio zorgen wij ervoor dat al het groot
onderhoud gedaan is. Daarna gaan de kinderen onder leiding van een echte
houtbewerkingskunstenaar er een hele mooie, gezellige en leuke plek van maken. Samen
met de kinderen wordt er een plan gemaakt wat ze gaan maken. De kinderen hebben
dus een grote invloed op hoe de patio eruit gaat zien.
Natuurlijk wordt er ook iets gemaakt wat de kinderen mee naar huis kunnen nemen,
zodat u als ouder ook kan genieten van wat de kinderen doen in het naschoolse aanbod.
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