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Maandag 24 januari 2022
Belangrijke data
Woe. 26 jan.
Vrij. 28 jan.
Vrij. 28 jan.
Ma 31 jan.
Ma 31 jan.
Do 10 feb.

MR overleg
Einde Cito toetsen
Studiemiddag (alle leerlingen om 12.00 uur vrij)
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Start inschrijving rapportgesprekken (ovb)
Eind inschrijving rapportgesprekken (ovb)

Nieuws van de school

Introductie regel 4
Deze week staat regel 4 centraal: Ik loop en praat rustig in de school. Regel 3 (ik heb
een respectvolle houding) gaan we evalueren. Over het algemeen zien we dat kinderen
bekend zijn met de regels en er bij de introductie van een nieuwe een soort ‘oh ja’ gevoel
merkbaar is. Het is mooi als school en thuis daarin gelijk oplopen en u in de betreffende
week ook thuis voorbeelden benoemt van de schoolregel.
Quarantaine
Om verdere uitbraken te voorkomen moeten wij het aantal besmettingen in een klas
doorgeven aan de GGD. Wilt u bij ziekmeldingen door corona dan ook altijd laten weten
dat het corona betreft? Ook als het alleen quarantaine door corona (bijvoorbeeld bij een
huisgenoot) is willen wij dat graag weten. Vandaag zitten de groepen 4, 5 en 6 thuis
vanwege coronaperikelen en is er voor groep 7 een invalster beschikbaar.
Voorbereid op plotselinge opvang thuis
Bent u al voorbereid op noodopvang? We kunnen geen groepen mixen, waardoor we
slechts zeer beperkt opvang kunnen organiseren. Toch snappen (en voelen) wij de nood.
Gelukkig heeft zich 1 ouder aangemeld (en zoeken wij nog meer vrijwilligers) die in geval
van nood wil helpen bij de opvang. Zelf kunt u misschien van tevoren afspraken maken
met klasgenootjes van uw kind om, ook weer in geval van nood, elkaars kinderen op te
vangen.

Even voorstellen
Beste ouders,
Ik ben Rachel Duvivier, 24 jaar en woon samen met mijn vriend in
Huizen.
Vanaf 1 januari ben ik werkzaam als onderwijsassistent binnen het
Meesterwerk.
Mijn werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag.
Ik zal ondersteuning bieden in de groepen 1 t/m 8.
In mijn vrije tijd houd ik ervan om dingen te ondernemen met mijn
vriend en/of vrienden en ook vind ik koken en bakken erg leuk om
te doen.
Ik hoop snel met iedereen kennis te kunnen maken!
Groep 1-2
U bent reeds op de hoogte van het feit dat juf Byonda ons gaat verlaten. Woensdag a.s.
is haar laatste werkdag met de kinderen bij ons op school. Het is gelukt om een nieuwe
collega te krijgen. Zij heet Manuela en start in februari op de vrijdagen en werkt vanaf
maart 3 dagen op Het Meesterwerk. De andere dagen blijft juf Euridice in de klas. De
verdeling in februari is: juf Euridice op ma-di-wo-do en juf Manuela op vr. Vanaf maart
wordt dat: juf Euridice op ma-di en juf Manuela op wo-do-vr. Vanwege de grootte van de
kleutergroep proberen we steeds extra ondersteuning op de groep te hebben.
Vertrek juf Byonda
Helaas kunnen we, ook weer door corona, niet met al teveel feestgedruis afscheid nemen
van juf Byonda terwijl ze dat wel verdient. Ze heeft hier toch alweer 8 jaar gewerkt en
zal met haar opgewektheid en meedenkende inzet zeker gemist gaan worden. Toch is er
begrip voor het feit dat zij het wat dichter bij huis gaat zoeken en wensen we haar heel
veel geluk en plezier bij haar nieuwe werkgever in haar woonplaats Balk!
Start Cito-toetsen
Het afnemen van de citotoetsen loopt aanzienlijk anders dan we gewend zijn. Groepen
thuis vanwege quarantaine, kinderen die door ziekte niet op de geplande tijden getoetst
kunnen worden, etc. Dat maakt het voor de leerkracht lastig om alles op tijd klaar te
hebben voor de rapportages. Toch doen we ons best om alles volgens de planning rond
te krijgen.
Rapportgesprekken
In de planning bovenaan ziet u de start voor de inschrijving van de rapportgesprekken.
Er staat een ‘onder voorbehoud’ bij omdat we u natuurlijk wel een zo volledig mogelijk
overzicht willen bieden. Als er een afwijking plaats vindt, dan wordt u daarvan door de
leerkracht op de hoogte gesteld.

Nieuws van de opvang

Het jaar 2021 zit er weer op, maar niet ná dat wij eerst nog gezellig met elkaar een
heerlijk Kerstfeest etentje hebben gehad, met al het lekkers wat op tafel kwam!

In de eerste week na onze fijne Kerstvakantie en we blij waren elkaar weer te zien,
hebben we de nacht van Oud op Nieuwjaar even doorgenomen. Van het vuurwerk met
zijn mooie kleuren en de harde knallen(!) en natuurlijk te proosten mét ‘champagne’…

Deze week zijn wij begonnen met het thema …brrrtjes… MONSTERS!
want de Nationale Voorleesdagen gaan weer van start, van 26 januari tot 5 februari, en
elk jaar staat hier een prentenboek centraal om het voorlezen te promoten.
Dit jaar is het prentenboek “Maar eerst ving ik een Monster” gekozen, waar wij natuurlijk
graag gebruik van gaan maken!!

Juf Gina leest hier alvast voor uit het prentenboek “Doosje monsters” en de peuters
hebben hun eigen monster tekening gemaakt.
Natuurlijk volgt er nog meer, maar mocht u thuis nog iets van, over en/of een monster
idee hebben dan zien wij dat graag tegemoet, met dank alvast van de peuters.
Fijn, spannend, maar vooral veel (voor)lees plezier met dit thema!

