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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

 

Maandag 09 maart 2020 

 

 

Belangrijke data: 

 

Wo. 11 mrt.    Inschrijven Avondvierdaagse in de hal (laatste 

                                                   inschrijfmoment) 

Do. 12 mrt.    Open ochtend 

Do. 12 mrt.    Studiemiddag (leerlingen om 12:00 uur vrij) 

Vrij. 13 mrt.    Studiedag (leerlingen zijn de hele dag vrij) 

Vrij. 27 mrt.    Meesterwerkviering groep 6 

Woe. 1 apr.    Afsluiting brede school thema 

Vrij. 3 apr.    Meesterwerkviering groep 5  

Do. 9 apr.    Paasontbijt 

Vrij. 10 apr.    Goede vrijdag (alle leerlingen vrij) 

Ma. 13 apr.    Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij) 

      

Nieuws van de school 

 

Regel van de week 

Ik loop en praat rustig in de school.  

 

 

 

Coronavirus en open dag 

In de bijlage is er een brief toegevoegd, over het coronavirus, namens het bestuur. 

Zoals wij in de vorige Krook hebben aangegeven, volgen wij de adviezen van het RIVM 

op. Dit betekent dat de geplande excursies en evenementen ook doorgaan. Op de 

planning staat voor deze week de open dag.   

Mocht je tot één van de onderstaande twee groepen behoren, dan verzoeken wij u thuis 

te blijven: 

 Patiënten met het coronavirus en huisgenoten daarvan 

 Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en 

verkoudheidsklachten of koorts hebben. Het gaat om de volgende gebieden: 

- China(inclusief Hong Kong en Macau) 

- Singapore 

- Zuid-Korea 

- Iran 

- De Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid- 

  Tirol, Fruili-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië 

 

Verder adviseren wij mensen die tot een bepaalde groep horen zulke evenementen te 

vermijden. Met deze groep bedoelen wij mensen die als ze besmet raken, meer risico 

lopen op ernstige complicaties. Tot deze groep behoren onder anderen ouderen en 
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mensen die bepaalde medicijnen gebruiken waardoor hun immuunsysteem verzwakt is. 

 

Avondvierdaagse 

De Avondvierdaagse wordt gehouden van 26 t/m 29 mei. Wil je nog meelopen met de 

Avondvierdaagse?  

 

De ouders van de Activiteitencommissie zitten woensdag 11 maart van 08.30-08.45 in de 

centrale hal, graag gepast (€5,-) betalen.  

Dit is de laatste mogelijkheid om in te schrijven. 

 

Studiedagmiddag en Studiedag 

Donderdagmiddag en vrijdag hebben wij twee studiemomenten. 

De resultaten van de gemaakte cito toetsen, het didactisch handelen en zicht op 

ontwikkeling staan centraal tijdens deze momenten.  

 

Nationale Voorleeswedstrijd 

Dit jaar mocht Maria uit groep 7 onze school vertegenwoordigen tijdens de Finale van de 

Almeerse voorrondes. 

Er deden 12 kinderen mee uit Almere van verschillende scholen en het niveau was hoog! 

Er was een prijs voor de beste yell of spandoek en de beste 3 voorlezers mogen naar de 

Finale van de regio in Lelystad op 7 april. 

De eerste 2 kandidaten waren bekend, dus de spanning steeg! Toen klonk het 

verlossende woord; de 3e kandidaat is: …… Maria! 

Ze was door het dolle en kon het ‘s middags nog steeds niet geloven. 

We zijn allemaal erg trots op haar en duimen dat ze ook op 7 april door mag naar de 

landelijke finale. 

 
 

 

Schoolvoetbal groep 5 

Afgelopen woensdag hadden we onze eerste voetbalwedstrijd van het schoolvoetbal 

gespeeld. Het was best wel spannend voor ons. In totaal hebben we 3 wedstrijden 

gespeeld. Het was hard werken, maar we hebben ook lol gehad. Helaas zijn we niet door 

naar de volgende ronde. We willen de andere groepen die nog meedoen, heel veel succes 

toewensen. 
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Thema “reizen door de tijd” 

Afgelopen week is ons schoolbrede thema “Reizen door de tijd” van start gegaan. 

Binnen school zijn we er erg druk mee, overal zien we al mooie en leuke dingen 

ontstaan. 

Je kan bij veel lokalen al zien waar over gewerkt wordt, dus loop gerust eens langs. 

Aankomende week gaan de groepen 1 t/m 4 en  groep 7 een bezoek brengen aan het 

Muiderslot in Muiden. 

Fijn dat er weer zoveel ouders zijn die dit mogelijk maken. 

 

 

Luizenvrij  

De haren van de kinderen zijn na de vakantie weer gecontroleerd. 

En we hebben kunnen constateren dat we weer luizenvrij zijn. 

Alle hulpouders heel erg bedankt voor jullie inzet. 

 

Als er op school in de omgeving van uw kind luis geconstateerd wordt, dan wordt u 

daarover geïnformeerd via Social schools.  

Op de website van de school kunt u  meer lezen over het luizenbeleid. 

 

 

Dierenpatio 

Wist u dat onze kippen, cavia’s en konijnen in de dierenpatio dol zijn op rauwe groenten? 

Zij hebben dit ook nodig om gezond te blijven; vooral de cavia’s hebben een grote 

behoefte aan vitamine C. Dus als u thuis afsnijdsels heeft van groente of ongekookte 

groente over heeft, neemt u dit dan 

vooral mee naar school. Favoriet zijn 

paprika, andijvie, witlof wortels én het 

loof, stronken van bloemkool en 

broccoli en appels.  U kunt het in de 

groene bak deponeren (onder het 

schildpaddenverblijf). Zo kunt u 

meewerken aan het welzijn van de 

dieren en blijven de kosten voor 

school beperkt.  

 

 

Nationale opschoondag 2020 

Help mee het zwerfvuil in onze wijk op te ruimen tijdens Landelijke Opschoondag 2020. 

Voor prikkers en vuilniszakken wordt gezorgd! 

Doet u ook mee? Zaterdag 21 maart van 11.00 tot 13.00 uur. 

We starten vanaf verschillende plekken in Tussen de Vaarten.  

 

Noord - Van 11.00 tot 13.00 vanaf DEEN Supermarkt (Rembrandtweg 100) 

 

Midden - Van 10.00 tot 12.00 vanaf AH Supermarkt/bushalte (Juan Grisstraat 44) 

 

Zuid - Van 11.00 tot 13.00 vanaf OBS het Meesterwerk (El 

Grecostraat 171) 

 

Je bent niet verplicht twee uur te blijven als je er klaar mee 

bent zet je de vuilniszak bij de containers van school of 

winkel en ga je lekker naar huis. Alle beetjes helpen! 
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Fant Josephine Kuiper 

 

De nieuwe ladder, 

Inmiddels heeft u de ladder digitaal en op papier ontvangen. Er is ook 

al veel ingeschreven op nieuwe activiteiten. Maar er is nog steeds 

voldoende ruimte voor extra aanmeldingen. 

 

De workshop Lets make music is vorige week gestart met een leuke enthousiaste groep. 

Maar deze groep is nog niet vol. Mocht uw zoon of dochter het leuk vinden?   Aanmelden 

voor deze cursus kan nog. Hieronder alle informatie nog even op een rijtje: 

 

Lets make Music is een nieuwe activiteit voor de kinderen uit groep 6,7 en 8. 

Bij de cursus Lets make music gaan we samen met allround muzikant Michael Elia een 

eigen nummer maken en produceren. In 8 lessen gaan de kinderen met hun eigen  

muzikale voorkeur aan de slag om samen 1 nummer te maken. Dit nummer zal in de 9de 

en laatste les gepresenteerd worden. Iedereen kan aan deze cursus meedoen. Een 

cursus voor ervaren muzikanten maar ook erg leuk voor kinderen zonder muzikale 

ervaring.  

 

Activiteit : Lets make music 

Groep  : 6,7 en 8 

Data  : dinsdag 3-3, 10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4, 21-4, 12-5  

Tijd  : 15.30-17.00 uur 

Waar  : Het Meesterwerk 

Kosten : € 15,-  

Docent : Michael Elia 

Aanmelden : www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

Ik wil u nogmaals mee geven dat het belangrijk is dat u, uw kind aanmeld voor de 

activiteit waar hij/zij aan mee wil doen. Dit kan uitsluitend via de site van De Schoor met 

een digitaal formulier, makkelijk, snel, duidelijk en heel belangrijk AVG proof. 

www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  is de link die u hier voor kan gebruiken. Dit 

staat ook duidelijke vermeld op de ladder. Na inschrijving krijgt u een bevestiging dat uw 

gegevens zijn ontvangen. Let op, dit is geen bevestiging van plaatsing in de workshop. 

Die ontvangt u later van mij. 

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

