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Maandag 18 maart 2019
Belangrijke data:
Woe. 20 maart
Do. 21 maart
Vrij. 22 en ma. 25 maart
Ma. 1 april

Feest op school
inschrijven Avond4daagse, laatste mogelijkheid
Studiedagen (alle leerlingen vrij)
MR-vergadering.

Nieuws van de school
Viering van de voldoende
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben wij op woensdag 20
maart een feestje op school. Wat betreft de tijden, is het een normale
schooldag. De leerlingen mogen verkleed naar school. Na ontvangst
buiten, verwachten we u in de bibliotheek en de leerlingen in de klas.
Wij hopen op uw komst en zullen er samen een leuke ochtend van
maken.
Avondvierdaagse
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om uw kind (eren) in te schrijven, geen
probleem. Op donderdag 21 maart is er nog een laatste mogelijkheid om dit te doen.
Dit kan van 08.30 uur tot 09.00 uur in de centrale hal. De inschrijfformulieren liggen
klaar in de centrale hal, graag gepast (€5,-) betalen.
Dit is het laatste moment dat u nog kunt inschrijven, hierna is dit niet meer mogelijk.
Kidsproof
Er staan weer veel vrije dagen voor de deur; studiedagen, Pasen, koningsdag,
Hemelvaart, Pinksteren en natuurlijk de meivakantie. Wilt u er met het hele gezin
gezellig op uit? Kijk dan eens op de website van Kidsproof Flevoland. U vindt hier leuke
activiteiten, alle lammetjes-dagen, niet-zulke-lange-wandelroutes, interessante musea,
toffe speeltuinen, kinderboerderijen, restaurants met een speelhoekje en nog veel meer.
Neem snel een kijkje op www.kidsproof.nl/flevoland en laat je inspireren.
Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 23 maart is de 17e editie van de Landelijke Opschoondag. Meer dan
honderdduizend Nederlanders komen in actie voor een schone buurt. Er is een aantal
vrijwilligers die drie startpunten hebben gemaakt in de wijk. Het Meesterwerk is één
hiervan. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur bent u van harte welkom om mee te doen. Er
zijn prikkers, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar. Voor meer informatie kunt u
mailen naar tesskool@yahoo.com (Tessa Bennemeer). U doet toch ook mee!
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Nieuws van de klas
Op 14 maart 2019 is groep 7 van Juf Anne Maaike naar ‘Lego WeDo’ geweest in de
nieuwe bibliotheek. Het was een gave ervaring om daar te zijn. We hebben daar naartoe
gefietst in de zware regen, maar het was de moeite waard. We hebben daar van ‘Lego
WeDo’ een robot gemaakt die echt kon rijden en die je kon programmeren. Het was
super tof om dat te kunnen meemaken. We moesten eerst instructie volgen van de
mevrouw, toen we dat gedaan hadden mochten we aan de slag. We kregen een ipad om
het te kunnen bouwen; de ipad legde in stappen uit hoe je het moest bouwen.
Vervolgens hadden we de robot in elkaar gezet en mochten we hem verbinden met de
ipad. Toen gingen we de kaartjes slepen op de ipad hoe het stond uitgelegd.
Als we dat klaar hadden konden we op het ‘play’ knopje drukken. Vervolgens konden we
met de robot spelen en we konden we de robot trucjes ‘leren’.
Ten slotte gingen we een race houden met alle robots van groep 7 en alle robots weer uit
elkaar halen voor groep 8. Daarna gingen we afsluiten en eten & drinken.
En toen gingen we terug naar school; door de regen.
Groeten van groep 7

Nieuws van de opvang
Peuterspeelzaal
Het thema Dierentuin neemt zijn vorm aan in de speelzaal. Er ontstaan
allerlei dieren en de peuters hebben het er druk mee. Er wordt geverfd,
geknipt, geprikt door iedereen!
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Samen de giraf uitknippen
Voor de ‘hokken’ van de dieren herinneren wij u eraan om een schoenendoos mee te
brengen voor uw peuter, zo kunnen zij hun eigen dierentuin dier verzorgen.
Heeft u toevallig nog een stuk gaas of hekje thuis over, dan zouden wij dat graag even
lenen…
De kikker van Lenny heeft een aquarium!

Peutergym;
Vanaf afgelopen maandag hebben de peuters nu iedere maandagochtend gymnastiekles
(en de juffen dus ook) door een vakleerkracht vanuit GO!. Helemaal fijn vinden wij!
Meesterwerk Feest
Na hard werken heeft de (school) inspectie de onderwijskwaliteit van Het Meesterwerk
met een voldoende beoordeeld! En dat gaan we vieren, met dank aan u ouders in het
vertrouwen van het team! Woensdag 20 maart van 8.30 tot 10.00 uur nodigen we u
met trots uit om dit mee te vieren.
Juf Danijela
Zoals u heeft gemerkt is juf Danijela afgelopen week gemist op de speelzaal, helaas zal
zij aankomende week nog niet aanwezig zijn. Ze is behoorlijk door haar rug gegaan en
zal het even rustig aan moeten doen. Juf Fleur zal haar plaats innemen en is inmiddels
een vertrouwd gezicht geworden voor de peuters.
Wij wensen Juf Danijela beterschap toe
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