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ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.meesterwerk.asg.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Dinsdag 11 januari 2022 

Belangrijke data 

 

Di. 11 jan.   Eerste schooldag 

Di. 11 jan.   Proosten op het nieuwe jaar 

Vrij. 14 jan.   Leerlingenraad 

Ma. 17 jan.   Start Cito toetsen 

Woe. 19 jan.  MR overleg 

Vrij. 28 jan.   Einde Cito toetsen 

Vrij. 28 jan.   Studiemiddag (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

Ma 31 jan.   Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

 

    

 

Nieuws van de school 
 

 

Kennismaking 

Na de kennismaking via Social schools vorige week volgt hier nog een 

kleine aanvulling. Ik had gehoopt vanochtend kennis te kunnen maken met u als ouder, 

maar helaas moet ik in quarantaine vanwege mijn thuissituatie. Ik heb net via de GGD 

vernomen dat ik t/m maandag 17-1 niet op school aanwezig mag zijn. Het 

kennismakingsmoment wordt dus nog even uitgesteld. Uw vragen kunnen natuurlijk 

gewoon bij de leerkracht gesteld worden of via info@meesterwerk.asg.nl. Graag tot 

gauw! 

 

Marc Vrakking 

 

 

Studiedag 

Gisteren hebben we een waardevolle studiedag (op afstand) gehad met het team van het 

Meesterwerk. In de ochtend stond het ‘didactisch coachen’ centraal. Via opnames van de 

leerkrachten kon iedereen (op afstand) zijn goede voorbeelden laten zien en hebben we 

veel van elkaar geleerd. Daarnaast kwam er ook een theoretisch deel langs waar we 

verder mee kunnen. In maart volgt een volgende observatieronde zodat ‘didactisch 

coachen’ een belangrijk aandachtspunt blijft. Het is mooi om te zien hoe soms een 

simpele coachende opmerking kan leiden tot grote leerwinst bij uw zoon/dochter! 

In de middag hebben we van meester Mathias een flink aantal energizers geleerd. Leuke 

en praktische korte oefeningen die we met de kinderen kunnen doen om even nieuwe 

energie op te doen voor de volgende activiteit. Als ik voor mezelf spreek: Een aantal 

opdrachten worden vast beter uitgevoerd door kinderen dan door volwassenen… 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
mailto:info@meesterwerk.asg.nl
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Ziekenboeg  

Juf Marianela is ziek en wordt vervangen door juf Rachel. Zij is na de kerstvakantie 

begonnen om het team te ondersteunen. Dat komt dus direct goed van pas en voorkomt 

dat we vandaag twee groepen hadden moeten vragen om thuis te blijven. Dat betekent 

wel dat we niemand beschikbaar hebben om de noodopvang te doen. Verder hoorden we 

gisteravond dat meester Dean corona heeft en nu dus thuis in quarantaine zit.  

 

Noodopvang 

In dit bovenstaande gevallen hopen we dat ouders van een groep die thuis moet blijven 

met elkaar afspraken kunnen maken om elkaars kinderen op te vangen als de nood aan 

de man is. Het is dan belangrijk om die afspraken nu al te maken, zodat het niet rauw op 

het dak valt als u ’s ochtends bijvoorbeeld hoort dat er die dag geen leerkracht en 

noodopvang beschikbaar is. Met elkaar zou het moeten kunnen lukken. 

 

Gymles 

Vanaf volgende week is er weer een gymleerkracht beschikbaar voor het meesterwerk! 

Hij heet Maarten Reumer en combineert op zijn dagen de gymlessen van Het 

Meesterwerk en van de Compositie (uiteraard worden er geen groepen van scholen 

gemixt). Het precieze rooster voor uw zoon/dochter volgt in social schools via de 

leerkracht.  

 

 

 

Nieuws van de opvang 

 

 

Even voorstellen: 

 

Dag allemaal, 

 

Mijn naam is Sylvana. Samen met mijn gezin woon ik in 

Almere.  In 2019 ben ik de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker gestart. Destijds heb ik mijn opleiding gecombineerd 

via een werken en leren traject. Tijdens mijn opleiding liep ik 

stage bij GO kinderopvang, om naast theorie ook in de praktijk te 

werk te  kunnen gaan. Na het behalen van mijn opleiding ben ik 

in dienst getreden bij GO Kinderopvang. Mijn doel is om elk kind 

een geweldige dag te laten beleven. Dit stimuleer ik door diverse 

activiteiten aan te bieden. Vanaf 07-01- 2022 zal ik elke vrijdag 

op BSO het Meesterwerk werken. Graag kunnen wij dan 

persoonlijk nog even kennis maken. 

 

Lieve groet, Sylvana 
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Nieuws van de Fant 

 

 

 

Start kickboksen  

Vanaf volgende week maandag, 17 Januari 2022 starten er kickboks lessen, niet alleen 

gericht op de technieken van het kickboksen maar vooral op de weerbaarheid en het 

zelfvertrouwen te vergroten. 

Vind je het leuk alvast een voorproefje te bekijken, met deze link 

https://youtu.be/FegeEsxGTcE kom je terecht bij een filmpje die Irina (de docente) 

tijdens de corona periode speciaal gemaakt heeft voor de kinderen van de Compositie, 

dit filmpje geeft een beeld van wie Irina is en hoe een les er uit kan zien. 

Alle informatie over de activiteiten kunt u hieronder lezen in de flyers. 

Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  
 

 

https://youtu.be/FegeEsxGTcE
http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

