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MR-vergadering
Meesterwerkviering groep 4
Koningsspelen

Nieuws van de school
Viering van de voldoende
Woensdag hebben wij onze voldoende-beoordeling gevierd met taart,
bubbels en fantastische muziek van de brassband. We kijken terug op
een geslaagde ochtend en bedanken u voor de getoonde belangstelling
en de felicitaties die we mochten ontvangen.
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Studiedagen
De afgelopen 2 dagen hebben wij ons bezig gehouden met het begin van ons schoolplan.
Als eerste zijn we gestart met het nieuwe koersplan van de ASG, Koers 22 (2019-2023).
Middels dit plan zijn wij bezig geweest inhoud te geven aan het schoolplan. Op dit
moment is er een basis gelegd voor een missie, visie, kernwaarden en de doelen voor de
komende jaren. Dit wordt gedurende dit schooljaar verder ontwikkeld. Wij zullen u verder
blijven informeren over de inhoud van dit plan.

Denkt u nog aan de vragenlijst met betrekking tot een continurooster.
Alle gezinnen, die een kind hebben op het Meesterwerk in de groepen 1 tot en met 7,
kunnen de vragenlijst invullen. U wordt uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen als u dit
nog niet heeft gedaan. De antwoorden op de vragenlijst geven een beeld of er draagvlak
is voor een continurooster.
Om een goed beeld te krijgen van de wensen vinden wij een respons van 80% een
vereiste. Uiteindelijk wordt de uitwerking ter instemming voorgelegd aan de MR van het
Meesterwerk.
We willen benadrukken dat de enquête een peiling is en niet bedoeld is als stemming.
Eventuele uitwerking van tijden, mogelijkheden en kosten worden verder onderzocht
nadat de resultaten van de enquête besproken zijn.
U kunt de vragenlijst inleveren tot en met vrijdag 29 maart.
Wij zien uw respons graag tegemoet in de box in de centrale hal.
Met vriendelijke groet, de medezeggenschapsraad.
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Fant Josephine Kuiper
Vooruit blik op de nieuwe ladder
Begin april komt de nieuwe ladder uit hier onder alvast twee
activiteiten uitgelicht. U kunt uw kind hier vanaf nu voor aanmelden
via jkuiper@deschoor.nl.
NIEUW! Drummen doe je zo!
In samenwerking met Your musiq skool starten we een
cursus drum en percussie. Voor kinderen van groep 4,5,6,7
en 8. In 6 lessen leren kinderen al doende/spelend
kennismaken met drum en percussie, plezier hebben in
muziek, samenwerken en basis algemene muzikale vorming
zoals ritme en muzieknoten.
Wanneer: Donderdag 11-4, 18-4, 9-5, 16-5, 23-5, en 6-6.
Hoe laat: 15.30 tot 16.30
Waar: Het Meesterwerk
kosten: 12 euro voor 6 lessen.
Mega kunstwerk voor de kunstpatio.
Afval is het Brede school thema van dit jaar. Kunstenares Mannie Krak gaat samen met
een groep kinderen een geweldig kunstwerk van afval maken voor in de kunstpatio. Het
kunstwerk wordt op de buitenspeeldag onthuld.
Vind je het leuk hier aan mee te werken, geef je dan snel op. We gaan in twee groepen
werken. Eerst 4 weken met de middenbouw groep 3,4 en 5. Daarna de bovenbouw groep
6,7 en 8.
Groep 3,4,en 5.
Wanneer: Maandag 1-4, 8-4, 15-4 en 6-5
Hoe laat: 15.30 tot 16.30
Waar: Het Atelier van Het Meesterwerk
kosten: 4 euro voor 4 lessen.
Groep 6,7 en 8.
Wanneer: Maandag 13-5, 20-5, 27-5 en 3-6
Hoe laat: 15.30 tot 16.30
Waar: Het Atelier van Het Meesterwerk
kosten: 4 euro voor 4 lessen.
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