
 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Dinsdag 1 februari 2022 

 

Belangrijke data 

Ma 31 jan. - do 10 feb.  Inschrijving rapportgesprekken. De groepsleerkracht       

Ma 31 jan. - do 10 feb.  informeert u als er afwijkingen plaatsvinden. 

Vr 11 feb.  Rapporten mee 

Vr 11 feb.  Leerlingenraad 

Di 15 feb.  Studiemiddag 

Di 15 feb.  Rapportgesprekken 

Wo 16 feb.  Rapportgesprekken 

Do 17 feb.  Rapportgesprekken 

  

 

 

 

    

Nieuws van de school 
 

 

 

 

Introductie regel 5 

Deze week staat regel 5 centraal: Ik let op mijzelf. Regel 4 (Ik loop en praat rustig in de 

school) gaan we evalueren. De regelmatige terugkeer van de regels brengt vaak een ‘oh 

ja’-momentje teweeg bij de leerlingen. En daar doen we het voor, maar ook om op terug 

te grijpen bij eventuele incidentjes. Gebruikt u thuis dezelfde woorden als op school? Dat 

maakt het voor kinderen begrijpelijk en duidelijk.  

 

Quarantaine 

Om verdere uitbraken te voorkomen moeten wij het aantal besmettingen in een klas 

doorgeven aan de GGD. Wilt u bij ziekmeldingen  door corona dan ook altijd laten weten 

dat het corona betreft? De quarantaine regels zijn wel aanzienlijk versoepeld, waardoor 

kinderen makkelijker naar school kunnen blijven komen. 

 

Voorbereid op plotselinge opvang thuis  

Dit oude bericht heb ik nog maar even in ‘De Krook’ laten staan: 

Bent u al voorbereid op noodopvang? (bijvoorbeeld door gemaakte afspraken met ouders 

van klasgenootjes van uw kind om, ook weer in geval van nood, elkaars kinderen op te 

vangen?) We kunnen geen groepen mixen, waardoor we slechts zeer beperkt opvang 

kunnen organiseren. Toch snappen (en voelen) wij de nood. Daarom zijn we nog op zoek 

naar ouders die kunnen helpen bij noodsituaties, bijvoorbeeld als toezichthouder.  

 

 

 

 

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


Even voorstellen: 

  

Mijn naam is Maarten en ik ben de nieuwe gymdocent op het Meesterwerk. Voor ik in 

het basisonderwijs begon, heb ik in het zwembad gewerkt als badmeester en als 

gymdocent in het middelbaar onderwijs. Ik ben 31 en in mijn vrije tijd speel ik volleybal. 

Inmiddels ben ik al twee weken op Het Meesterwerk aan het werk met veel plezier! 

 

 

Mijn naam is Manuela Atmopawiro en woon in Lelystad. Ik ben 

getrouwd, heb twee zonen. 

Ik ben geboren in Suriname en heb daar mijn 

onderwijsbevoegdheden behaald. Ik heb ruim 24 ½ jaar 

ervaring opgedaan als leerkracht in Suriname.  

Eind 2017 ben ik samen met mijn gezin in Nederland komen 

vestigen. Ik heb in de eerste maanden gewerkt als invalskracht 

op de basisschool. Momenteel ben ik werkzaam op een 

kinderdagverblijf als peuterjuf. Gezien mijn 

onderwijsachtergrond, bleef het verlangen groot om weer voor 

de klas te staan en dat besluit heb ik in december 2021 

genomen om uit mijn comfortzone te stappen. Ik heb mijn 

diploma’s laten waarderen bij DUO en kreeg de volledige onderwijsbevoegdheid om ook 

hier als leerkracht te werken. Daar ben ik heel blij om. 

 

Ik zag heel veel vacatures en mijn keuze was gevallen op deze school, OBS Het 

Meesterwerk.  

Ik verheug me om binnenkort op deze school te mogen beginnen en wel in groep 1 en 2. 

In de maand februari werk ik slechts op de vrijdagen en met ingang van maart op de 

woensdag, donderdag en vrijdag.  

 

Het werken met kinderen geeft mij elke dag weer nieuwe energie. Voor de klas staan 

beschouw ik dan ook als een voorrecht en ik hoop dat ik de kinderen met een glimlach in 

de klas krijg en dat ze ook met een glimlach weer naar huis gaan. 

 

Behalve mijn onderwijsbevoegdheid heb ik eveneens mijn diploma kindercoach behaald. 

Daarom geloof ik in de kritische en frisse blik van kinderen en jongeren die vinden dat 

dingen anders of beter kunnen. Ik geloof dat elk kind uniek is en dat ieder kind zich 

ontwikkelt op zijn of haar manier.  

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het plezier en de ontwikkeling van uw 

kinderen. 

                                                      

Mijn naam is Nancy van den Bosch, 51 jaar jong, gehuwd en we 

hebben twee prachtige dochters! 

Wij wonen in Almere-buiten. 

Per 1 februari kom ik het team versterken als klassen assistent, 

voornamelijk bij de groepen 3 en 4/5. 

Ik kijk er erg naar uit om te starten en hoop op een fijne 

samenwerking. 

 

Kennismaking: 

In januari heb ik (Marc Vrakking) op momenten buiten gestaan om kennis met alle 

ouder(s)/verzorger(s) te maken. Ik heb dat als prettig ervaren en wil daar graag een 

vervolg aan geven. Op maandag en woensdag sta ik in de ochtend aan de kant van de 

busbaan bij de ingang. Op dinsdag en donderdag sta ik aan de kant van de El 



Grecostraat. In de middagen wissel ik dat dan om. Op die manier ben ik direct 

beschikbaar voor vragen en/of mededelingen. 

Cito-toetsen 

Het afnemen van de citotoetsen loopt aanzienlijk anders dan we gewend zijn. Groepen 

thuis vanwege quarantaine, kinderen die door ziekte niet op de geplande tijden getoetst 

kunnen worden, etc. Dat maakt het voor de leerkracht lastig om alles op tijd klaar te 

hebben voor de rapportages. Toch doen we ons best om alles volgens de planning rond 

te krijgen. Hierop aansluitend ontvingen wij onderstaand bericht over de aanmelding van 

groep 8 leerlingen bij het VO: 

 

Aanmelding van groep 8 leerlingen bij het voortgezet onderwijs 

De afgelopen weken is er op veel scholen sprake geweest van uitval van leraren en 

leerlingen door besmettingen of quarantaine. De afname van de toetsen, zoals deze 

gepland staan in deze periode, verloopt daardoor op veel scholen niet zo soepel als 

gehoopt. Dit heeft soms ook gevolgen voor het opstellen van de schooladviezen voor de 

schoolverlaters van groep 8 en de planning van de adviesgesprekken. Om die reden is de 

uiterste inschrijfdatum voor ouders om hun kind in te schrijven bij een VO-school 

verschoven naar    4 maart 2022. Zo is er na de voorjaarsvakantie voor ouders ook nog 

tijd om een keuze te maken.  

 

Rapportgesprekken 

U kunt nu intekenen voor de rapportgesprekken. Via de leerkracht hoort u of er 

vertraging in de gesprekken zijn ontstaan omdat de toetsen bijv. nog niet allemaal zijn 

afgenomen.  

 

 

 
Nieuws van de opvang 

 
BSO GO! 

Wij hebben op de BSO een heel schattig 

monstertje geknutseld in de vorm van een 

hartje! Hij heeft wel gevaarlijke pootjes van 

zelfgemaakte muizentrappetjes! Het was in het begin lastig om een 

muizentrappetje te maken. Maar met veel oefenen konden alle 

kinderen het helemaal zelf!:)  

 


