
 

 

 

 

 

 

 

   

 

El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.meesterwerk.asg.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 4 april 2022 

Belangrijke data 

Deze week Schoonmaakactie groep 8 en 1-2 

Ma 4 april Collagevoorstelling gr 6, 7, 8 in de Kunstlinie 

Di 5 april Laatste opgavemogelijkheid voor de avondvierdaagse 

Vr 8 april Leerlingenraad 

Vr 8 april Meesterviering groep 3 

Do 14 april Paasontbijt (let op: dit was eerst op woensdag gepland!) 

Vr 15 april Goede vrijdag, alle leerlingen vrij. 

 

 

 

    

Nieuws van de school 
 

 

 

 

 

 

Introductie regel 6 

Deze week staat regel 6 centraal: ’ik gebruik het materiaal waar het voor bedoeld is’. 

Regel 5 ‘Ik let op mijzelf’ gaan we evalueren.  

M.b.t. regel 6 is het zo makkelijk om ‘even snel’ iets te pakken of te fixen terwijl het 

eigenlijke gereedschap niet voor handen is. Een schaar wordt dan bijv. een 

schroevendraaier met als gevolg dat de punt verdraait en hij minder goed als schaar is te 

gebruiken. In de praktijk komen we dit vaker tegen en proberen we daar aandacht aan te 

besteden. 

 

Ligconcert groepen 6, 7 & 8 

De bovenbouw is vanochtend naar een ‘ligconcert’ (nee, geen lichtconcert!)  in De 

Kunstlinie geweest. Ze hadden geen tijd om in slaap te vallen. Er werd in een nagenoeg 

verduisterde zaal geluisterd naar pianomuziek, naar een verhaal over water, licht en vuur 

en de unieke persoon die je bent én  naar de plek die jij als individu op aarde inneemt. 

De reacties? Variërend van ‘saai’ tot ‘leuk’ en ‘leerzaam’. 

 

Pasen 

U ontvangt de Paasafspraken en activiteiten via de leerkracht. Wel kan ik al melden dat 

de paasversiering tip-top in orde is gemaakt en u ná(!) schooltijd in de gelegenheid bent 

om een foto te maken van uw zoon/dochter tussen de paasversiersels. Een Calimero-

eierdopje is daarbij niet verplicht. 

 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/


Avondvierdaagse 

De Avondvierdaagse mag eindelijk na twee jaar weer gelopen worden. Morgen zit onze 

activiteitenraad weer voor u klaar om de inschrijvingen voor de avondvierdaagse te 

ontvangen, en wel van 08:20-08:45 uur. De inschrijfformulieren liggen klaar in de 

centrale hal, graag gepast (€6,50,-) betalen. The Lighthouse biedt geen mogelijkheid om 

op een later tijdstip in te schrijven. De enige mogelijkheid om in te schrijven is tijdens de 

inschrijfmomenten op school. De spelregels van de organisatie vindt u in ons  

Social schoolsbericht van afgelopen donderdag 31 maart. 

 

Vitrines 

Nu de school weer langzaam maar zeker wat toegankelijker wordt, willen wij de vitrines 

weer meer ‘aankleden’. Voor het komend thema zijn we op zoek naar 

muziekinstrumenten. Heeft u thuis nog een oude mondharmonica, blokfluit of 

Stradivarius? Wij stellen het graag ten toon. U kunt uiteraard aangeven of het een 

schenking is of dat u het na verloop van tijd weer terug wilt hebben.  

 

Boeken vermist 

Wij missen onderstaande titels in onze bibliotheek. Zij moeten terug naar de 

Denieuwebibliotheek en het is zonde als wij daar een rekening voor ontvangen. In de 

coronaperiode zijn er boeken mee naar huis gegaan. Wilt u controleren of u een van deze 

titels nog per abuis in uw bezit heeft? 

Het gaat om de volgende boeken: 

1. Avonturen van de dappere Ridster,  

2. Hoe word je grappig als je niet leuk bent,  

3. Piloot met de vijf strepen,  

4. Het geheim van de verliefde juf,  

5. Hoe word je een piraat. 

 

Coronaperikelen 

Weet u het nog?  

Op verzoek (d.m.v. briefje of Social schools melding aan de leerkracht) zijn er nog 

zelftesten beschikbaar. We delen ze niet meer automatisch uit, alleen als de situatie daar 

om vraagt.  

 

Oekraïne 

Onlangs werd bekend dat er vluchtelingen uit de Oekraïne naar Het Meesterwerk zouden 

komen. Zij zijn er echter nog niet. Op dit moment vinden er verbouwingen plaats in onze 

oude lokalen op de eerste verdieping. Eventuele kinderen die daar gehuisvest worden 

zullen niet direct naar Het Meesterwerk gaan, maar worden bij het Taalcentrum 

aangemeld. Het is nog wel een lastige taak om onderwijs aan de kinderen te verzorgen. 

De gemeente heeft een deskundige aangesteld die dat ten uitvoer moet brengen. 

 

Onderstaande oproep laten we nog even staan in De Krook.  

Telefoongebruik 

Het blijft, om meerdere redenen, lastig om de telefoon consequent te beantwoorden, een 

probleem dat al langer bestaat op Het Meesterwerk. Daarom aan u de oproep om te 

communiceren via Social Schools. De boodschap komt dan direct bij de 

leerkracht aan.  

 

Vriendelijke groeten, 

Marc Vrakking. 

 
 
 



 
 

Nieuws van de opvang 
(Peuterspeelzaal) 

Thema Lente  

Van de zaadjes en de bloemetjes naar ‘Jonge dieren’ en wat maken 

we veel plezier!  Afgelopen week is de bouwhoek een weide voor de (jonge) dieren 

geworden en daar hangt aan de muur ook een heuse koe die vanaf deze week echt 

gemolken kan gaan worden…moehhh  

       

                               

          een kijkje bij de kippen in de dierenpatio 

 

Deze week gaan wij ons ook voorbereiden op de 

school brede Paasviering want dat komt dichterbij, 

dit zal donderdagochtend 14 April plaatsvinden. 

Binnenkort meer hierover. 

  

 

         

  

Het is 1 april en al lente….maar deze dag leek het weer even winter! De peuters hebben 

met juf Danijela flink aangepakt en deze sneeuwpop gemaakt. 

 

     

                              Neyma, Dario, Maelynn en Siënna  

 



Uitwisseling peuters en kleuters 

Na lange tijd zijn we weer gestart met het uitwisselen van peuters en kleuters. Iedere 

dinsdag ruilen deze een half uurtje van groep.  

Zo kunnen zij een kijkje nemen in elkaars groep en vanuit het thema ideeën bij elkaar 

opdoen en samen spelen. 

 

    

               Noah en Rasmika en Dario en Stella 

 

Interview met Maud 

Maud is bijna 4 jaar en heeft zin om naar de basisschool te gaan. Ze vindt knutselen erg 

leuk en heeft veel te vertellen wanneer zij haar koe aan het schilderen is, eerst had hij 5 

poten gekregen, maar gelukkig, bij het tellen kwam ze daar achter. 

Bij het buitenspelen al fietsend stopt ze en zegt…mijn band is lek! O nee! hoe moet dat 

nu dan?? riep de juf. Dat was bij Max Verstappen ook vertelt Maud… dat geeft niet en ze 

rijdt weer vrolijk door 

In de eindkring mag ze voelen welk dier er verstopt zit en natuurlijk voelde ze direct dat 

het ‘t zachte schaap was! 

Tijd om naar huis te gaan… oh, nee voor Maud niet zij gaat samen met haar knuffel 

(beestje) nog fijn spelen bij  Juf Kim en Rochelle op de opvang én daar is Josh haar 

kleine broertje ook! 

Haar vrolijke snoet en haar verhalen zullen we straks gaan missen maar wij wensen haar 

natuurlijk net zoveel plezier op haar nieuwe school toe als op de speelzaal! 

Dag lieve Maud  

       

        

 

Oproepje 

Heeft u nog (verschoon) kleding voor ons liggen? Wij zien het graag weer wat aangevuld 

met sokken, onderbroeken en broeken. Alvast onze dank! 



Nieuws van de Fant 
 

woensdag 13 april, Lancering Routekaart Almere-Stad oost  

In Almere-Stad oost is een routekaart ontwikkeld. Fietsend of wandelend, deze 

routekaart brengt je langs allerlei leuke plekjes in het stadsdeel waar iets te 

beleven valt. Voor jong en oud, Almere Stad oost heeft voor iedereen wat te bieden! 

Kinderen kunnen lekker hutten bouwen op Jeugdland, er zijn talloze speelpleintjes en wat dacht je 

bijvoorbeeld van de Schatkist?! Ook aan de jongeren is gedacht: er zijn in Almere Stad oost veel 

verschillende hang- en sportplekken. De calisthenics baan is echt even een bezoekje waard!  

Volwassenen en senioren kunnen ook op veel locaties in Almere Stad oost leuke activiteiten doen in 

de verschillende buurtcentra. De koffie/thee staat klaar. En wat dacht je van de gratis 

watertappunten en fonteintjes in de wijk?! Lekker verfrissend, als je onderweg bent. 

De routekaart wordt op woensdag 13 april feestelijk gelanceerd. Op die middag worden op diverse 

plekken in het stadsdeel leuke activiteiten georganiseerd: 

Algemeen programma 13:00 – 15:30 
 
13:00 Start lancering bij basisschool de Compositie 
Eerste exemplaar routekaart wordt overhandigd 
 
13:20 Bakfiets start route langs de diverse activiteiten in Stad Oost  
Overhandiging van enkele exemplaren van de routekaart aan de coördinatoren van de activiteiten op 
de locaties 
 

 13:30 Aankomst buurtcentrum Cobra 

 14:00 Aankomst Jeugdland Stad 

 14:30 aankomst basisschool Caleidoscoop 

 15:00 Aankomst basisschool de Zevensprong 
 

Programma per locatie 
Basisschool de Compositie (13.00-15.00 uur) 
Droomspeelbus met spel activiteiten peuters/kleuters, kunstfiets met Paas kunst maken, 
dans/muziek, skeeler instuif 
 
De Buurtkamer Cobra (13:00-15:00 uur) 
Paaseieren zoeken voor kinderen en koffie/thee momentje voor volwassenen 
 
Jeugdland Stad (13:00-15:00 uur) 
Paaseieren beschilderen, springkussen, muziek, broodjes bakken  
 
Basisschool Caleidoscoop (14.00-16.00 uur) 
Springkussen, letterpaasei speurtocht, crea/knutsel 
 
Basisschool de Zevensprong (13:30 -15:30 uur) 
Eieren verstoppen en woorden zoeken, Schatkist, creatieve activiteit eieren pimpen 


