
 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Dinsdag 19 april 2022 

Belangrijke data 

Deze week Schoonmaakactie groep 6 

Wo 20 april Muziekcircuit wordt verplaatst ivm:  

Wo 20, do 21 april  Groep 8 Cito eindtoets 

Vr 22 april Groep 8 Cito eindtoets (uitloopmogelijkheid) 

Vr 22 april Koningsspelen 

25-4 t.e.m. 6 mei Meivakantie 

9 mei Start school 

10, 11, 12, 13 mei Avondvierdaagse 

13 mei Leerlingenraad 

 

 

 

    

Nieuws van de school 
 

 

 

 

 

 

Introductie regel 7 

Deze week én de week na de meivakantie staat regel 1 centraal: ’ik volg de aanwijzingen 

van de medewerkers in de school op. Regel 7: ‘Ik vraag om hulp als dat nodig is’ gaan 

we evalueren.  

M.b.t. regel 1 lijkt dit een normale zaak. We merken echter dat, als kinderen boos 

worden, er soms leerlingen zijn die de regels dan vergeten. Consequent handelen en 

toepassen van de bestaande afspraken is dan ons aandachtspunt. Niet rigide, maar wel 

duidelijk. 

  

Avond4daagse 

Alle aanmeldingen zijn ingestuurd  naar het ‘Lighthouse’. Nu met z’n allen duimen voor 

mooi weer van 10 t.e.m. 13 mei. Er loopt een leuke delegatie mee van Het Meesterwerk.  

 

Vitrines  

We hebben inmiddels enkele instrumenten ten toon kunnen stellen. Leuk om naar te 

kijken, maar ook tot nadenken stemmend over hoe makkelijk met bestaand materiaal er 

een muziekinstrument geknutseld kan worden. We zijn best een beetje trots op deze 

mooie verzameling. Nieuwsgierig? U bent welkom om een kijkje te komen nemen. De 

bedoelde vitrine staat bij het keukentje in de middenruimte.  

 

 

 

 

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


Boeken vermist  

Wij missen onderstaande titels nog 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. 

 

 

Dierenpatio 

Het is een prachtige aanvulling op het onderwijs op onze school. U zult echter ook 

begrijpen dat dit onderhoud vraagt. Gelukkig hebben we daar vrijwilligers voor die we 

dan ook zeer erkentelijk zijn. Daarnaast zoeken we een invalouder/opa/oma voor als het 

een keer tegen zit. Bent u degene die wij zoeken of kent u iemand die ons daarbij wil 

helpen? We horen het graag. 

 

 
www.almerevoorvluchtelingen.nl  

is de site waarop u meer kunt lezen over de mogelijke hulp aan vluchtelingen. We delen 

hem graag met u. 

 

 

Meivakantie 

De vrije dagen stapelen zich in deze periode op. Komende twee weken is de school 

gesloten. We wensen u alvast een prettige vakantie.  

 

 

Voetbaltoernooi 

Onderstaande flyer ontvingen wij op school. In het kader van ‘Bewegen is gezond’ delen 

wij hem graag met u. Er wordt echter niet vanuit school deelgenomen. Aanmelden 

gebeurt dan individueel. Zie daarvoor de gegevens op de  betreffende site.  

http://www.almerevoorvluchtelingen.nl/


 
Vriendelijke groeten, 

Marc Vrakking. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Nieuws van de opvang 
 

 
Nieuws van het Kdv 

Oekraïne 

Bij het kdv hebben wij 

een inzamelingsactie 

gehouden om geld in te 

zamelen voor 

Oekraïne. Wij hebben 

lege flessen 

ingezameld. Wat 

hebben wij een hoop 

flessen mogen 

ontvangen.  

 

Wij zijn samen met een  

groepje kinderen met de kar 

naar Albert Heijn gegaan om de 

flessen in te leveren. Wij hebben met elkaar 20 euro 

opgehaald! Dit geld is overgemaakt voor Oekraïne.  

 

 

Thema bloeien en groeien 

Wij zijn nu een paar weken bezig met het thema bloeien en 

groeien. We hebben aardewerken potjes geschilderd en hier 

zaadjes in geplant. We hebben de plantjes regematig water 

gegeven maar tot nu toe is er nog niks gaan groeien. We wachten af. 

Ook zijn wij ondanks het weer regelmatig naar buiten geweest om te zien wat er al groeit 

en bloeit en zijn er al heel wat Madeliefjes 

geplukt.  

Nu lekker genieten van de lente! 

 

Tip voor een dagje weg in de lente 

Vanaf 14 April t/m 9 Oktober opent de floriade 

haar deuren. Proef. Voel, ruik en ontdek alles 

wat met de tuinbouw te maken heeften maak 

kennis met met goede ideeën van over de hele 

wereld over een groene en gezonde stad.  

 

 

 



Nieuws van de Bso 

We zijn begonnen om iets moois te maken met de kinderen voor de kunstpatio. 

Het zijn huisjes geworden met vakjes die door elk kind op zijn eigen manier is 

ingekleurd. 

We gaan de huisjes ophangen zodat iedereen ze goed kan zien. 

   

 

 

 



 
Nieuws van de Fant 
 

 

 

 

Kinderdisco Het foute feest 

Lang op gewacht maar hij komt er weer aan: de kinderdisco met als thema Het foute 

feest.  

Vrijdag 22 april is het zover. Meld uw kinderen nu meteen aan. Verkleed komen mag 

maar moet niet. 

Activiteit : kinder disco 

Wie  : groep 1 tot 8 

Wanneer : 22-04-2022 

Tijd  : 18.30 - 19.30 uur groep 1 t/m 4 

    20.00 - 21.15 uur groep 5 t/m 8 

Waar  : Het Meesterwerk 

Kosten  : € 2,50 

Inschrijven : www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

 

 

 

 

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv


 

 

Vakantie activiteit bij de Compositie 

Deelname is gratis inschrijven hoeft niet. 

 

 

 

 

 


