
 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 14 maart 2022 

 

Belangrijke data 

Vr 18 mrt Leerlingenraad 

Do 24 mrt Studiemiddag   

Vr 25 mrt Studiedag 

Vr 1 april Leerlingenraad 

 

 

    

Nieuws van de school 
 

 

 

 

 

Introductie regel 3 

Deze week staat regel 3 centraal: ‘Ik heb een respectvolle houding’. Regel 2 ‘Ik ben op 

tijd in de les; binnen is beginnen’ gaan we evalueren.  

Regel 3 gebruiken we omdat kinderen niet altijd het goede voorbeeld te zien krijgen in de 

wereld om ons heen. Voor thuis en voor school is daarom een belangrijke taak weg 

gelegd om de kinderen normen en waarden mee te geven.  

 

Lesdoelen 

De afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan de lesdoelen die bij de 

verschillende lessen horen. Door die duidelijk te formuleren worden de kinderen al klaar 

gestoomd voor de les die gaat volgen. Als we daarna dan nog controleren of de doelen 

behaald zijn (en dat kunnen de kinderen vaak goed zelf verwoorden) is het effect van de 

les optimaal. Voor de komende periode staat ‘de kortste weg naar Rome’ centraal.  

 

Studiedagmomenten 

Volgende week donderdagmiddag en vrijdag de gehele dag is de school dicht. Wij 

gebruiken de tijd dan voor studiemomenten en administratie. De data waren al 

aangekondigd in de jaarplanning, maar een reminder is altijd handig, lijkt mij.  

 

Onderstaande oproepen 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.  

 

 

 

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


Corona meldingen 

We krijgen niet meer in alle gevallen door dat een ziekmelding Corona betreft. Als dat 

het geval is, wilt u dit dan duidelijk laten weten aan de leerkracht? Wij kunnen dan de 

administratie goed bijhouden en eventuele acties uitzetten. 

 

 

 

 

Nieuws van de Fant 
 

Het MuziekLab: 

Als vast onderdeel van de buitenschoolse activiteiten hebben we bij 

het Meesterwerk iedere donderdag meteen na school het MuziekLab. 

Beroepsmuzikant Michael Elia gaat met de kinderen van groep 2, 3 en 4 op een muzikale 

ontdekkingstocht, met als doel de kinderen op een leuke manier kennis te laten maken 

met verschillende soorten en onderdelen van muziek. Om deze activiteit een vast 

onderdeel van het aanbod te kunnen laten zijn hebben De Schoor en Go de handen in 1 

geslagen. Heel fijn! Hierdoor heeft de meester een extra  paar ogen, oren  en handen om 

de groep kleine kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. 

Lijkt het jou ook leuk om je kind mee te laten doen met het muzieklab? Dat kan. In en 

uit stromen kan het hele jaar door. Inschrijven kan via 

www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

 
 

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv


 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nieuws van de peuterspeelzaal 

 

 
 

Thema Lente 

Bloemen en groeien 

Joepie, het is Lente  en dáár hebben we zin in!!  

In de speelzaal zijn we begonnen en we laten de bloemen straks groeien, dus: bolletjes 

en zaadje in de aarde, een beetje water en dan….wachten op mooi gekleurde bloemen. 

In de ‘Tuinpatio’ van school hebben we een ‘tuintje’ gekregen waar we  ook écht kunnen 

gaan tuinieren met bloemen, tomaatjes en wie weet (ooit) een appelboom! 

          

   Wauw, dat wordt vast een prachtige Lente, veel plezier! 

Meedraaien op de groep 

Nu de Corona regels weer wat soepeler zijn willen we u weer graag uitnodigen om mee te 

draaien op de groep.  

Dit is niet alleen leuk voor uw peuter maar zeker ook voor u. Zo kunt een kijkje nemen 

hoe uw peuter zich op de speelzaal vermaakt en waarmee hij/zij zich bezighoudt. 

U kunt zich weer aanmelden op de ‘Meedraailijst’. Deze hangt naast onze deur op het 

memobord. 

 



Even voorstellen 

Ik ben Sabrina en kom al sinds augustus 2020 op de speelzaal. 

Deze keer ‘het Praatje’ met Sabrina tijdens het buitenspelen op het plein. Het was best 

koud dus sjaal om en muts op!  

Sabrina is een vrolijk meisje en laat zien dat ze 3 jaar is máár “al bijna 4 jaar en dan 

mag ik naar de basisschool … mijn broertje Ziyad is twee jaar”. Hij is sinds kort ook op 

de speelzaal gekomen en zal haar nog missen straks, want Sabrina verzorgt hem goed 

en kijkt of het wel goed gaat met hem.  

Oei, Adam moet even getroost worden, hij is omgevallen met de fiets en Maud heeft 

even hulp nodig bij het klimmen op de grote steen, andersom gebeurde dat ook hoor 

want samen spelen is leuk!  

              

 

Tot de volgend keer   

 
 


