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

Peuterspeelzaal 036-5296395. School 036-5239002. Kinderopvang 036-5407650 

 

Maandag 5 december 2022 

Belangrijke data 

 

ma. 5 dec   Sinterklaasfeest tot 12.00 uur 

woe. 7 dec.   Vanaf nu intekenen op hapjeslijst kerstdiner  

    

    

      

Nieuws van de school 

 

Vreedzame school 

De komende weken staat een nieuwe regel centraal: 

Wij luisteren naar elkaar en respecteren elkaars mening 

Door naar elkaar te luisteren begrijp je elkaar ook beter. En je hoeft 

het niet altijd eens te zijn maar je bent wel respectvol naar elkaar 

toe. Dit vinden wij erg belangrijk op het Meesterwerk. Daarom staat deze regel de 

komende weken centraal binnen school. 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas was ook dit jaar weer op het Meesterwerk.  
Met heel veel Pieten, lief en sterk. 

De brassband van het Meesterwerk stond op het plein klaar. 

En toen was Sint met zijn Pieten ineens daar. 

De kinderen hebben hem samen ontvangen op het plein. 

Alle kinderen waren er, groot en klein. 

Daarna een super leuk feest in de groep met alle kids. 

Samen gezellig kletsen en feesten met alle Sinterklaas hits. 

In de bovenbouw hadden alle kinderen een mooie surprise gemaakt. 

In de onder en middenbouw is er bij elk kind een cadeau geraakt. 

Op bezoek bij Sinterklaas in zijn schatkamer vol met cadeau’s 

De kinderen hebben veel laten zien daarvoor vele chapeau’s. 

Om 12 uur was het Sintfeest op school echt klaar. 

De kinderen lekker naar huis en wachten het volgende feest van dit jaar. 

De collega’s gingen namelijk op school nog even door. 

Versieren voor de Kerstman vonden wij toch ook wel heel leuk hoor. 

Als u morgen komt op school met uw kleine dames en heren. 

Dan is de school versierd in gezellige kerstsferen. 

 

Nieuwe collega op school 

De afwezigheid van juf Ilona, na haar borstoperatie, gaat helaas langer duren dan 

gedacht en gehoopt. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een vervanger voor groep 6. 

Deze hebben wij gelukkig kunnen vinden. Meester Jaron komt vanaf 12 december bij ons 

werken op het Meesterwerk in groep 6. Hij zal er op maandag tot en met donderdag zijn. 

Dinsdag 6 december komt hij zich even voorstellen aan zijn nieuwe groep en aan alle 

kinderen van het Meesterwerk. Hoe de vrijdag er uit gaat zien voor deze groep dat is nog 
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niet duidelijk. Zodra wij daar meer over weten zullen wij dit natuurlijk communiceren via 

Social Schools. 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika, 

Directeur van basisschool het Meesterwerk 

 

 

 

Nieuws van GO 

 

 

 

Oh nee! De rommelpiet is geweest op de BSO! 

 

Op donderdag 24 november kwam juf Demi ’s ochtends vroeg op de 

BSO. Ze deed de deur open en gleed bijna uit over alle rommel. Wat was zij zich een 

hoedje geschrokken! De hele groep lag overhoop. Maar gelukkig had rommelpiet voor elk 

kind wat lekkers achtergelaten!  

Dan was het een lieve rommelpiet geweest. 
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Spelletjes tijd!  

 

  

 


