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Maandag 16 mei
Belangrijke data
Deze week
20 mei
25 mei
26-27 mei

Schoonmaakactie groep 3 en 7
Leerlingenraad
Studiedag, alle leerlingen vrij
Hemelvaartsvakantie

Nieuws van de school

Schoolregel van de week
Komende week staat regel 2 centraal: ‘ik ben op tijd in de les, binnen is beginnen’. Regel
1: ’ik volg de aanwijzingen van de medewerkers in de school op’ helpen we de kinderen
onthouden.
Door regel 2 consequent toe te passen zorgen we er voor dat de kinderen in een rustige
setting met hun werk kunnen beginnen. Zodra je binnen bent, is de school de plek om te
leren en krijg je daar ook de gelegenheid voor.
Bestuursbrief nieuwe directeur
Zoals beloofd afgelopen vrijdag vindt u hier de officiële bekendmaking van ons bestuur
mbt Annika Schut. Zij is per 1 augustus de nieuwe directeur van Het Meesterwerk.
/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0

Beste ouders/verzorgers van het Meesterwerk,
Wij hebben u eerder bericht dat wij voor het Meesterwerk op zoek zouden gaan naar een nieuwe
directeur omdat Dwight Wielingen in december afscheid heeft genomen. De afgelopen weken
hebben we in samenwerking met de medezeggenschapsraad een sollicitatieprocedure doorlopen.
Ik ben blij u te kunnen informeren dat wij een nieuwe directeur gevonden hebben, Annika Schut.
Annika werkt momenteel als adjunct-directeur op een andere school van ASG. Zij zal samen met het
team verder werken aan de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet.
Annika zal per 1 augustus aanstaande starten. Marc Vrakking zal zorgdragen voor een goede
overdracht. Marc en Annika maken hierover samen goede afspraken.

Voor u zal Annika vanaf het nieuwe schooljaar uw aanspreekpunt zijn. Wij bedanken Marc hartelijk
voor de wijze waarop hij de directievoering van het Meesterwerk tot de zomervakantie waarneemt.
Wij hebben in Annika een inspirerende schoolleider gevonden die met het team invulling zal geven
aan de speerpunten die de school heeft benoemd. Wij zien uit naar een prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Namens het College van Bestuur van de Stichting Almeerse Scholen Groep,

Karlien Wegman
Clusterdirecteur
/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0

Avond4daagse
De kinderen hebben het volbracht! 4 Avonden een afstand van zo’n 5 kilometer lopen is
een hele opgave. De voldoening als je dat voor elkaar hebt gebokst is groot. Een
presentje is dan ook wel op zijn plaats.

Schoolproject
De school swingt aan alle kanten. Diverse workshops zijn
al geweest en er volgen er nog een aantal in de komende
weken. 8 Juni sluiten we het geheel af met de feestelijke
straatspeeldag.
Studiedag op 25 mei
Houdt u er rekening mee? Alle kinderen zijn op deze dag vrij. ’s Ochtends gaan we hard
aan het werk en in de middag hebben we een teamuitje met elkaar. De donderdag en
vrijdag aansluitend is de school dicht vanwege de Hemelvaartsvakantie.
Engelse lesmogelijkheid
In de zomervakantie biedt de school onderdak aan een instituut dat Engelse lessen
verzorgt. We sturen de flyers mee met deze brief (in de hoop dat zij geopend kunnen
worden) en delen deze ook nog even uit aan de kinderen. Uiteraard beslist u zelf of u
hier gebruik van wilt maken. Zie ook de brief hieronder.
Vriendelijke groeten,
Marc Vrakking.

Geachte ouders,

Hierbij informeer ik u over Summer Camp Almere
De week geheel in het Engels waarbij kinderen op
een leuke en actieve manier met Engels bezig zijn.

Almere
*
Songs & Conversations
*
Arts & Crafts
*
Sport& Dance
*
English Class
Dit zijn de gevarieerde activiteiten waarbinnen de kinderen Engels krijgen.
Summer Camp Almere is er voor alle kinderen uit groep 1 tm groep 7.
Locatie:
Data:
Tijden:

BS Het Meesterwerk, El Grecostraat 171, 1328 ST Almere
Maandag 18 – Vrijdag 22 juli, (eerste week van de zomervakantie)
Maandag 22 – Woensdag 24 aug (De Wieken, Wipmolenweg 54)
9.00 -16.00

Nieuw dit jaar is Junior Camp
Specifiek voor kinderen uit groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig hebben
en zich alvast willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed Rhijnauwen te Bunnik.
20 uur lessen Engels en een verder actief en creatief programma eveneens
geheel in het Engels.
Voor informatie & inschrijven:

Tot ziens op Summer Camp
Mrs. M.C de Wildt

www.summercamp.nl

Nieuws van de Fant
Start nieuwe activiteit: Schilderen op muziek.
Vrijdag 20 mei starten we met de super creatieve en speciaal voor
ons ontwikkelde workshop: Schilderen op muziek. Kunstenares
Maartje en gitarist Guillermo hebben samen een workshop-reeks ontwikkeld waarbij
muziek en schilderen gecombineerd worden.

NIEUWS VAN DE OPVANG

NIEUWS VAN DE SPEELZAAL:

Thema ‘De wereld rond muziek’
Vorige week dinsdag hebben we met z’n allen het thema geopend, alle kinderen en hun
meesters en juffen waren op het schoolplein want het thema is school breed.
Iedere groep heeft een land uitgekozen waar de wereld van muziek en gezamenlijke
activiteiten samen komen in de school.

Op de speelzaal hebben we voor Holland gekozen en de Hollandse kinderliedjes!
Natuurlijk hoort daar muziek bij dus maak je maar klaar voor dans en zing
momenten….met of zonder klompen aan 

Afgelopen week oefenden wij het liedje “onder moeders paraplu”…samen met muziek
instrumenten én met Hanneke en Janneke natuurlijk!
Noot; bespeelt u, of iemand in uw omgeving, een muziek instrument? Dan zouden wij
het fantastisch vinden om u, of de ander, uit te nodigen om het aan de peuters te laten
horen en zien!
Interview met Ibrahim
Ibrahim is onze grote ‘denker’ op een afstandje bekijken wat er allemaal gebeurt en dan
er op af om gezellig mee te doen.
Spelen in de huishoek is wel een favoriet van hem, spelen met wat hem van thuis bekend
is bv. koken, schoonmaken maar ook het verzorgen van de poppen want zelf heeft hij
twee babyzusjes thuis, die heel erg op elkaar lijken en waar juf Coby zich dan natuurlijk
altijd in vergist…

….. Esra?

Of even aan het thuiswerken “net als papa”

…

Buiten spelen is natuurlijk altijd goed daar kun je van alles
beleven en dat doet Ibrahim dan ook maar wel op zijn eigen
wijze want dan is het pas goed en wil je ook “dan moet je op je
beurt wachten, tot ik klaar ben”

…oeps een zere vinger
In ieder geval vermaakt hij zich op de speelzaal en heeft hij veel plezier bij ons en wij
met hem!
Oproepje
Voor ons thema hebben wij kranten nodig en (1 liter) melk/vla pakken hopelijk wilt u
ons hiermee helpen.
Heeft u daarnaast nog verschoon kleren voor ons? U zou ons (de peuters) hiermee
ontzettend helpen.
Alvast onze dank!

NIEUWS VAN DE BSO:
Tips voor een dagje weg
Kinderboerderij
Speel en doe paradijs
De kopen ezel
Wij zijn een bijzondere kinderboerderij waar niet alleen de standaard dieren te
vinden zijn, maar ook exotische dieren zoals; een kameel, een dromedaris,
stekelvarkens, mara's en nog véél meer! Veel dieren op onze kinderboerderij
mogen geaaid en gevoerd worden (met voer dat bij ons te koop is). Wij zijn al
eens uitgeroepen tot op één na beste kinderboerderij van Nederland! Komt u
ook snel een kijkje nemen? Kosten: 2 euro.
Kopermolenweg 4
8161RM Epe

Leuke activiteiten voor thuis:

Sorteren
Neem papier in de primaire kleuren: rood, geel, blauw en groen. Leg de velletjes papier
op de grond en laat je peuter speelgoed zoeken in deze kleuren en ze op de blaadjes
leggen. Klopt niet alles? Kijk samen met je peuter welke kleuren kloppen. Welke kleur
moet het dan wel zijn?
Hut
Drapeer grote doeken (of een dekbedhoes) over de eettafel. Leg onder de eettafel wat
kleden en kussens. Een hut is een leuke plek om een tussendoortje te eten, een boekje
te lezen (mét zaklamp) of gezellig te relaxen.

Werkblad 3 plus

Bso:
Marijke gaat ons helaas verlaten. Zij gaat samenwonen in Pijnacker en gaat daar tevens
ook werken. Zij zal 9 Juni voor het laatst zijn. Ouders en kinderen kunnen afscheid van
haar komen nemen op donderdag 9 Juni van 17.30-17.45 uur.
Voor de bso gaat er een vacature uit. We houden u op de hoogte.

