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Koningsspelen

Nieuws van de school
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Ook Het Meesterwerk doet
daar dit jaar weer aan mee. Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 8
organiseren wij de Koningsspelen op school. Zij zullen de dag beginnen
met het Koningsontbijt. We hebben die dag een continurooster, wat inhoudt dat de
kinderen tijdens de lunch niet naar huis komen, maar dat zij tussen de activiteiten door
met de klas zullen lunchen. Wij willen u dan ook vragen om uw kind die dag een
tussendoortje en een lunch mee te geven.
De kinderen zullen verschillende sporten gaan beoefenen. Het is verstandig om uw kind
die dag in sportieve kleding te laten komen. Wilt u bij de kledingkeuze voor uw kind
alstublieft rekening houden met de weersomstandigheden! Bij de klas hangt een lijst
waarop u zich kunt inschrijven om die dag te ondersteunen bij allerlei activiteiten. De
bovenbouw (groepen 5 t/m 8) begint met spellen op het skateplein (stuk oude busbaan)
en vertrekken om 11.00 u naar De Mix, waar zij nog workshops zullen krijgen. Zij eindigen
de dag gewoon op Het Meesterwerk.
De dag wordt om 14:00 uur afgesloten. U kunt uw kind dan ook weer ophalen. Wij willen
u alvast bedanken voor uw medewerking en hopen er een geslaagde dag van te maken.

Studiemiddag in plaats van studiedag
In tegenstelling tot wat er op de jaarplanning staat, hebben wij op maandag 24 juni
een studiemiddag in plaats van een studiedag. De betekent dat de leerlingen op de
normale tijd op school worden verwacht en dat ze om 12:00 uur vrij zijn.
Wij hebben tijdens het maken van de planning iets over het hoofd gezien. Dit heeft
ervoor gezorgd dat de jaarplanning niet voldeed aan de regelgeving van de inspectie.
Wij betreuren het bovenstaande en bieden onze excuses voor een eventueel ongemak.
Voor vragen en of opmerking over deze beslissing, kunt u zich wenden tot de directie.
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Peiling schooltijden
Onlangs hebben wij u een vragenlijst gestuurd betreffende de schooltijden op het
Meesterwerk. Daarin stelden wij u de vraag of u uiterlijk op vrijdag 29 maart 2019
antwoord wilde geven op een aantal vragen. Wij hebben van 70% van de ouders het
vragenformulier retour gekregen. Hiervoor hartelijk dank.
Om te toetsen of we genoeg draagvlak hebben voor een continurooster, vindt de MR dat
een response van 80% nodig is voor een representatief beeld van het draagvlak. Helaas
hebben we dit niet gehaald. Van de ontvangen vragenlijsten hebben 30 % van de ouders
aangegeven dat ze een continurooster zouden willen.
Hieruit moeten we concluderen dat er niet voldoende draagvlak is voor verandering van
de schooltijden. Daarom heeft de MR besloten dit onderwerp de komende vier jaar niet
meer op de agenda te zetten.

Fant Josephine Kuiper
De nieuwe ladder
De nieuwe ladder is er! Met oude, vertrouwde en splinternieuwe
activiteiten. “Mega kunstwerk voor in de kunstpatio” door kunstenares
Mannie Krak en “Drummen doe je zo!” worden als nieuwe activiteit
op het Meesterwerk gegeven. Als u uw kind wilt opgeven kan dat via
jkuiper@deschoor.nl.
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving kan het inschrijven uitsluitend via de e-mail
verlopen. Deze wet schrijft voor dat wij geen persoonsgegevens openbaar mogen
ophangen. Daarom is het inschrijven zoals u voorheen gewend was, via lijsten in de hal,
niet meer mogelijk.
Vermeld bij aanmelding:
•
de naam van uw kind
•
de klas
•
de school
•
het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent in geval van nood.
U krijgt dan van mij een bevestiging van uw inschrijving met daarin alle informatie die u
nodig heeft.
Bijgaande Activiteitenladder is de laatste van dit schooljaar.
Heeft u voor volgend schooljaar ideeën voor leuke activiteiten, kent u een docent die
misschien ingezet wil worden op één van de activiteiten of bent u zelf ergens goed in en
wilt u dit talent inzetten tijdens een buitenschoolse activiteit? Neem dan contact met mij
op. Ik sta altijd open voor nieuwe input van ouders en kinderen. Ik ben bereikbaar via
mail of telefonisch op 06-42741979.
Ik heb veel zin in deze periode en zie de inschrijvingen graag tegemoet.
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YOUR MUSIQSKOOL MUZIEKLES APRIL NIEUWS

Nogmaals van harte gefeliciteerd Bredeschool Het Meesterwerk met het behalen van de
voldoende beoordeling, fantastisch! We zijn blij voor het team en alle leerlingen!
Sinds oktober 2015 hebben wij hier een fijne start gehad en we vinden het nog steeds
geweldig om bij te dragen aan de school door middel van muziekonderwijs.
LENTE
Eindelijk lente! Dat betekent dat we weer gaan starten met verschillende
muziekprojecten, en natuurlijk beginnen we daarmee op het Meesterwerk. Ook bereiden
onze leerlingen zich voor op het grote eindconcert van Your Musiqskool begin juli. Welke
meesterwerk/yms leerlingen dat zijn, dat hoor je binnenkort, hou ons in de gaten!
GEEF JE OP VOOR DRUMMEN DOE JE ZO
Herken jij dit? Als het stil moet zijn in de klas, kan jij juist niet stil zitten, tijdens rekenen
of taal zit jij met je vingers of handen te trommelen en of het nou een tafel, stoel of je
lunchbox is, of je eigen lichaam is, overal zie jij wel een trommel of een drumstel in . Er
zit gewoon ritme in je handen! Herkenbaar?? Dan is dit jouw kans!

Geef je op voor Drummen doe je Zo, een superleuke en stoere ritmecursus!
In 6 lessen maak je kennis met drummen en andere ritme (percussie) instrumenten
zoals djembe en bongo’s, leer je je eerste ritmes samen met anderen te spelen!
En…tijdens de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 12 juni, mag je laten horen wat je
hebt geleerd. De lessen worden gegeven door Your Musiqskool docent Jacco. Dus wacht
niet met aanmelden, gewoon doen!
Alle informatie vind je verder op de flyer of de ladder.
Lesdagen Donderdag 11-4/ 18-4/ 9-5/ 16-5/ 23-5/6-6.
Hoe laat 15.30 tot 16.30
Afsluiting voorspelen op woensdag 12 juni tijdens Nationale Buitenspeeldag.
Waar
Het Meesterwerk, speellokaal
Kosten
12 euro voor 6 lessen.
Opgeven bij jkuiper@deschoor.nl
Muziekles na schooltijd op Het Meesterwerk
Er zijn nog enkele plekjes vrij, dus geef je op voor een gratis proefles.
Maandag: piano of gitaar; 1 plekje vrij om 19.30
Vrijdag: piano: 1 plekje vrij om 15.30, gitaar: 2 plekjes vrij om 15.30 en 16.00
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Maandag 15.30 – 20.00

Vrijdag 15.30 -19.30

Gitaar & Piano
docent Robin

Piano pianodocent Joris
Gitaarles, gitaardocent Jacco

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wilt uw kind heel graag op les bij ons, maar is het betalen van muziekles (tijdelijk) niet
haalbaar voor u wegens omstandigheden? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen het
Jeugdcultuurfonds en Jeugd sportfonds) kan hierbij helpen. Per kalenderjaar is er een
bijdrage tot max. 425 mogelijk per kind (tot 18 jaar). Een aanvraag kunt u dan doen via
het Meesterwerk. Wilt u meer hierover weten, bel ons gerust!
Proefles aanvragen of meer weten over onze lessen
036 3001063 | jouwinfo@yourmusiqskool.nl | yourmusiqskool.nl
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