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ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 26 oktober 2020 

 

Belangrijke data: 

 

Vrij. 30 okt.    Schooldisco gaat niet door 

Vrij. 6 nov.   Leerlingenraad 

Woe. 11 nov.  MR vergadering 

Vrij. 13 nov.   Studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij) 

    

  

Nieuws van de school 
 

Regel van de week: 

 

Ik heb een respectvolle houding 

 

 

 

MR 

In de bijlage treft u de notulen van het laatste overleg.  

Op woensdag 11 november staat het volgende overleg op de agenda. 

 

Vanuit de AR 

Zoals elk jaar wordt er een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders gevraagd. De 

ouderbijdrage is vrijwillig, toch is het gewenst dit bedrag aan school te betalen. We 

betalen hier zaken van die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed, zoals 

Kinderboekenweek, Sinterklaas en de Kerst.  

Vorig jaar is er door ongeveer 60% van de ouders ouderbijdrage betaald. Dit jaar zien we 

dat er veel ouders de ouderbijdrage niet betalen. Ouders kunnen helaas niet aanwezig 

zijn bij de activiteiten maar gelukkig gaan alle activiteiten door.  

Ondanks dat de scholen in maart dicht gingen, is de ouderbijdrage vorig jaar grotendeels 

opgegaan. De commissies Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst zijn de commissies 

waar de meeste kosten worden gemaakt. Pasen hebben we niet op school kunnen vieren, 

toch zijn hier in februari al kosten voor gemaakt. We hebben versieringen gekocht en 

chocolade voor de kinderen. Helaas hebben we geen ontbijt kunnen organiseren maar de 

kinderen hebben de chocolade wel heerlijk opgesmuld tijdens de eerste dagen dat de 

school weer open was.  

Groep 8 heeft een mooi afscheid gehad en hier zijn dan ook kosten voor gemaakt.  

 

Dit jaar tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen kunnen genieten van een 

croissantje met een pakje drinken tijdens het voorleesontbijt. Zoals elk jaar was er een 
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voorleeswedstrijd en hebben de winnaars een  boekenbon ontvangen. Tijdens deze 

ochtend hebben de kinderen nog een keer iets lekkers gegeten en gedronken.  

Tijdens Kinderboekenweek worden er boeken gekocht in het thema van de 

Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema ‘en toen?’.  Deze boeken liggen in de klas en 

kunnen door de kinderen gelezen worden.  

We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst en 

we hebben er vertrouwen in dat dit geweldige feesten zullen worden voor de kinderen 

 

Meesterwerkviering groep 8 

We hadden op 23 oktober onze meesterwerkviering. 

Eerst hadden we het dansje van Michael Jackson en Dewi, Shanteley en Aaliyah danste 

erop. Dat deden ze ook met de bonte avond op kamp. En toen gingen we verder met de  

corona quiz. Die is gemaakt door Amir j en Lucas. 

Nassim ging toen de kinderen leren handenwassen en toen hadden we als verrassing ook 

nog een ‘handenwassenlied’. Toen kwamen  Moysha, Jayla en  Maria een dansje doen 

van Nathalie la Rose. Dit hebben ze ook gedaan met de bonte avond. 

Daarna gingen we verder met een toneelstuk ‘hit the road Jack’. Die is gemaakt door 

Maike en Faye en Simran en Mohamed speelden erin. 

Daarbij hadden we het liedje Hit the road Jack. wisten jullie dat het liedje van meester 

Mathias was? We hebben de Meesterwerkviering  afgerond met het meesterwerk eindlied 

‘tot ziens’.  

geschreven door Mohamed en Faye 

 

Fant Josephine Kuiper 

 

 

De disco gaat niet door 

Helaas moeten wij laten weten dat de disco van vrijdag 30 oktober 

die in de jaarkalender vermeld staat komt te vervallen. 

Dit in verband met de aangescherpte corona maatregelen. Wij vinden 

dit ontzettend jammer en zullen ook wanneer de maatregelen dit toe 

laten, proberen zo snel mogelijk een nieuwe disco te organiseren. 

 

30 oktober startmuziek met Mathias 

Vrijdag 30 oktober start meester Mathias met muzieklessen in het naschoolse aanbod. 

Vanaf nu zal er dus iedere vrijdag muziek zijn, ook in het naschoolse aanbod. En aan 

iedereen wordt gedacht: het eerste blok is zang en koor voor de middenbouw, daarna 

volgt gitaar voor de bovenbouw en we sluiten af met ritme en bewegen voor de 

onderbouw. Een geweldige manier om dat wat de kinderen tijdens school doen en leren, 

in het naschoolse toe te passen en te verdiepen. 

 

De eerste 5 keer zal het draaien om zingen en koor en er wordt toegewerkt naar een 

klein kerst optreden. Lijkt dit je leuk meld je kind dan even aan via deze link. 

www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv we vragen een kleine bijdrage van €0.50 per keer 

wat neerkomt op € 2.50 euro totaal.  

Mathias heeft er heel veel zin in en ik zie de inschrijvingen graag tegemoet.  
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Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen en of opmerkingen? U kunt mij altijd 

mailen jkuiper@deschoor.nl , een app sturen of bellen op 0642741979. 

 

 

 
Nieuws van de opvang 

 

Wijziging Halen en brengen 

 

 

Kinderdagverblijf: 

Brengen: 

In verband met de weersverandering is het vanaf donderdag 22 

oktober mogelijk om uw kind via een andere ingang te brengen en te 

halen. Dit is via de derde slaapkamerdeur van het kinderdagverblijf. Het is nog steeds 

niet de bedoeling dat u zelf op de groep komt. Bij deze dan ook het vriendelijke verzoek 

om achter het hekje te blijven. Als er meerdere ouders zijn bewaar dan de 1,5 meter 

afstand! Dit kan in de praktijk betekenen dat u toch even buiten moet wachten. 

 

Halen: 

Voor de broodmaaltijd zullen wij bij mooi en droog weer zoveel mogelijk buiten zijn. De 

pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de tassen van de kinderen klaar liggen. 

Komt u uw kind al voor de broodmaaltijd halen, of bij slecht weer dan kunt u via de 

derde deur van de slaapkamer naar binnen komen om uw kind op te halen. Ook nu geldt 

dat u achter het hekje moet blijven. Als er meerdere ouders zijn bewaar dan de 1,5 

meter afstand! Dit kan in de praktijk beteken dat u toch even buiten moet wachten. 

 

 

 

mailto:jkuiper@deschoor.nl


 

 

 
 

4 

 

Peuterspeelzaal: 

Brengen: 

In verband met de weersverandering is het vanaf donderdag 22 oktober mogelijk om uw 

kind via de oude ingang te brengen en halen. De pedagogisch medewerker zal dan in de 

hal staan om uw kind op te vangen. Het is namelijk nog steeds niet de bedoeling dat u 

naar binnen komt.  Als er meerdere ouders zijn bewaar dan de 1,5 meter afstand! Dit 

kan in de praktijk beteken dat u toch even buiten moet wachten. 

 

Halen: 

Tussen 12.20 en 12.30 zal een pedagogische medewerker in de hal staan. De kinderen 

zitten ondertussen in de kring klaar met de jas aan. Wanneer de pedagogisch 

medewerker u aan ziet komen, wordt u kind gehaald. 

Als er meerdere ouders zijn bewaar dan de 1,5 meter afstand! Dit kan in de praktijk 

betekenen dat u toch even buiten moet wachten.  

 

Buitenschoolse opvang: 

Brengen: 

De kinderen mogen vanuit de klas gelijk doorlopen naar de buitenschool ruimte. 

 

In verband met de weerverandering is het vanaf donderdag 22 oktober mogelijk om uw 

kind via een andere ingang te brengen en halen. 

De kinderen die gebruik maken van de VSO mogen bij de deur van het knutsellokaal 

gebracht worden. Dit is de eerste deur aan uw linkerhand als u het hek buiten doorkomt. 

U mag nog steeds niet op de groep zelf komen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om 

te wachten in de knutselruimte. Als er meerdere ouders zijn bewaar dan de 1,5 meter 

afstand! Dit kan in de praktijk beteken dat u toch even buiten moet wachten. 

 

Halen: 

U kan uw kind via de deur van het knutsel lokaal weer ophalen. U mag nog steeds niet 

op de groep zelf komen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om te wachten in de 

knutselruimte. Als er meerdere ouders zijn bewaar dan de 1,5 meter afstand! Dit kan in 

de praktijk beteken dat u toch even buiten moet wachten. 

 


