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Maandag 29 januari  2018 
 

Belangrijke data 
 
1 februari   MR vergadering van 19:30 uur 

6 februari   Informatieavond van 19:30 uur tot 20:30 uur 

9 februari   Meesterwerkviering groepen 1/2 A en 8 A 
 

 

Nieuws van de school 
 

Informatieavond op 6 februari: In november hebben we een 

informatieavond gehouden voor de ouders over het inspectiebezoek. 

Op deze avond is aan de ouders toegezegd dat er regelmatig een 

informatiemoment zou zijn om de voortgang met de ouders te 

bespreken. Op 6 februari nodigen wij u uit voor het tweede overleg. U bent om 19:30 uur 

welkom. Na deze bijeenkomst sturen we nog een brief naar alle ouders met in het kort 

de informatie van deze avond. 

Afwezigheid van juf Jolanda: Juf Jolanda in groep 8A is de gehele week afwezig door 

ziekte. Omdat er momenteel geen invallers beschikbaar zijn voor groep 8, hebben we 

besloten om haar afwezigheid zoveel mogelijk in de hele school op te vangen.  

Maandag studiedag 

Dinsdag de groep van Anne Maaike (8B) wordt verdeeld en Anne Maaike  

  staat voor groep 8A 

Woensdag staat Dwight voor groep 8A 

Donderdag wordt groep 8A verdeeld 

Vrijdag Chris (5B) staat voor groep 8A en een invaller voor de groep van Chris. 

Wij denken op deze manier een goede oplossing gevonden te hebben voor de groep en 

de rust op school. Mocht u vragen over het bovenstaande hebben, dan kunt contact 

opnemen met de directie. 
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Nieuws van de opvang 

Deze week geen nieuws. 

 

 

 

 

   FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Informatie namens de leerlingen van de Leerlingenraad:       

Beste leerlingen/ouders/verzorgers van OBS Het Meesterwerk. De 

leerlingenraad is begonnen aan een project om de activiteiten te 

veranderen en leuker te maken. Doormiddel van een enquête die je 

kunt invullen en in de stembus stoppen komen we te weten wat jullie 

willen. De stembus met enquêtes staat bij de hoofdingang. Dank jullie 

wel voor jullie aandacht.  

 

Theaterlessen: Vrijdag 2 februari starten we met theater lessen. De kinderen maken 

hun eigen theaterstukken en voeren deze op 4 mei op als onderdeel van de 

herdenkingstocht in het bos der onverzettelijke. Deze herdenking voor en door kinderen 

wordt georganiseerd in samenwerking met Jeugdland-Stad en comité 4 en 5 mei. Het 

zijn 10 lessen op vrijdag van 15:30-16:30 uur voor €15,- totaal! Inschrijven kan via 

krak@deschoor.nl of op de lijst op het activiteitenbord. 

 

Yoga: Samen met de yoga docent zijn we de klassen langs geweest. Alle kinderen 

hebben een beetje kunnen zien wat we doen in een yogales. Ook hebben de kinderen 

kennis kunnen maken met de docent Sandra van Bilzen. 

 

De yoga lessen zijn maandag 12 en 19 februari van 15.15 uur tot 16.15 uur voor groep 3 

t/m 5 en van 16.15 uur tot 17.15 uur voor groep 6 t/m 8 in het speellokaal op school. De 

kosten zijn €2,- voor 2 lessen (betalen bij de eerste les) Aanmelden kan via mail op 

info@tayronayoga.nl. Meer info kunt u vinden op www.tayronayoga.nl of u kunt contact 

opnemen via 06 36179674. 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 
Is je kind bij iedere toets onzeker en scoort het ook op de citotoetsen altijd lager dan dat 

het eigenlijk kan? Heeft je kind daar last van omdat het misschien niet graag naar school 

gaat of ziek is als er toetsen zijn? Ik help je kind hoe om te gaan met faalangst en om 

zich (weer) krachtig te voelen. Ik ga samen met je kind achterhalen wat de oorzaak is en 

het met je kind oplossen. Iedere maandag ben ik op school aanwezig.  

Ik ben orthopedagoog en kindertherapeut. De therapie wordt meestal vergoed vanuit de 

aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekeraar.  

Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06-

13126376. Of vraag de intern begeleider. 
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