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ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 14 december 2020 

 

Belangrijke data: 

 

In verband met het mogelijk sluiten van de school, gaan de activiteiten tot nader order 

niet door.  

  

    

  

Nieuws van de school 

 
 

Regel van de week: 

 

Ik heb een respectvolle houding. 

 

Sluiting van de school 

Mogelijk wordt de school vanaf woensdag 16 december tot en met dinsdag 19 januari 

gesloten. Het definitief besluit krijgen wij vanavond te horen tijdens de persconferentie. 

Wij zullen u uiterlijk vanavond (maandag 14 december) berichten over hoe de dag er 

morgen (dinsdag 15 december) exact uitziet. 

Op dinsdag 15 december zullen wij u verder inlichten over het afstandsonderwijs van de 

rest van de week en na de vakantie.  

 

Waarnemend directeur de Albatros 

In verband met veel zieke collega’s, waaronder de directeur van de Albatros, zal ik de 

komende tijd de Albatros ondersteunen. Afgelopen week ben ik hiermee begonnen en de 

bedoeling is dat ik ook deze week de school ondersteun. Dit doe ik naast mijn 

werkzaamheden op het Meesterwerk. Met name op mijn vrije dag (vrijdag) zal ik fysiek op 

de Albatros aanwezig zijn.  

 

 

Muziekonderwijs op het Meesterwerk 

Zoals u weet hebben wij sinds vorig schooljaar veel 

aandacht voor muziekonderwijs op het Meesterk. 

De kinderen krijgen twee keer per week muziekles, 

(een keer vanonze muziekleerkracht Mathias). Met 

veel genoegen willen wij u mededelen dat Mathias 

na de kerstvakantie start met gitaarlessen in de 

bovenbouw (groep 5 t/m 8).  

 

 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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Nieuws van de opvang 
 

 

 

 

 

Op maandag 7 december om 05.33 is Brandon vader geworden van een zoon genaamd 

Sergio Juan de Haro Orozco  
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BSO 

Hoi allemaal, 

Wat was het spannend afgelopen week toen Sint zich had verslapen. Hopelijk hebben 

jullie allemaal veel mooie pakjes gekregen. 

Inmiddels is hij weer vertrokken naar Spanje en gaan we alweer richting de kerstdagen. 

Deze dagen staan in het teken van gezelligheid, samen zijn (iets minder dan voorgaande 

jaren helaas) en lekker eten. 

Daarom hebben we een lekker kerstrecept voor jullie uitgezocht die je kan maken, 

misschien wel als toetje met kerst. 

 

Ingrediënten: 

4 eiwitten, 125 gram kristalsuiker, 125 gram poedersuiker, 10 gram maïzena, 

eetbare zwarte en oranje stift (voor de gezichtjes, zure matten, glazuur (stevig) 

 

Instructies: 

1. Klop de eiwitten en kristalsuiker tot je stevige pieken kunt trekken van het 

schuim. Spatel dan voorzichtig de poedersuiker en maïzena door het mengsel 

heen. 

2. Vul een spuitzak met een gladde ronde spuitmond. De sneeuwpop bouw je op in 

drie stappen, begin met een groot bolletje als basis. Hier bovenop komt een iets 

kleiner bolletje en je sluit af met een nog iets kleiner bolletje. Als je stopt met 

spuiten, trek je spuitzak dan niet omhoog weg, maar opzij. Zo is de bovenkant 

wat platter en is het makkelijker om hier het nieuwe bolletje schuim op te spuiten. 

3. Bak de schuimpjes af in 2 uur op 100 °C (boven- en onderwarmte). 

4. Halveer de zure matten eerst in de lengte en knip dan de uiteinden in zodat het 

net een sjaal is. Als je liever geen zure mat gebruikt kun je ook van fondant of 

marsepein een sjaal maken. 

5. Bevestig de zure matten om de nek van de sneeuwpoppen. Gebruik een klein 

beetje stevige glazuur (poedersuiker + water) om te zorgen dat het sjaaltje blijft 

zitten. Mocht je sjaal nu net iets te kort zijn, rek de zure mat dan voorzichtig wat 

uit door aan de uiteinden te trekken. 

6. Zodra de sneeuwpoppen een sjaal om hebben zijn ze eigenlijk al heel gezellig. 

Een vrolijk gezichtje en wat knopen op zijn buik maken hem nog leuker. Gebruik 

daarvoor een zwarte en oranje eetbare stift. Teken de gezichtjes vrij vlot, door 

het vocht van de inkt kan het schuim namelijk een beetje wegsmelten en 

ontstaan er kleine gaatjes. 

 

 

 

 

Heel veel plezier met het maken van deze lekkernij en wij wensen jullie alvast een hele 

fijne vakantie en een leuke kerst toe! 

 

Groetjes team BSO  
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TSO 

Bij de TSO knutselclub hebben de kinderen vol enthousiasme kerstkaarten gemaakt voor 

de bewoners van verpleegtehuis Polderburen. 

Hieronder kunt u het prachtige resultaat zien. 
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Fant Josephine Kuiper 
 

 

 

 

 

 

Persbericht 7 december 2020 

 

Sport & Cultuur materialen inzameling voor kinderen in Almere  

 

Coördinator van Jeugdfonds Sport & Cultuur Yvonne Wolff zet een inzamelingsactie op 

voor kinderen die het tijdens de feestmaand moeilijk hebben thuis. Verschillende 

mensen, gemeente, organisaties en het zorgveld zetten zich met zijn allen in voor 

kinderen in Almere om meer te kunnen bewegen en mee te kunnen doen met de 

aangeboden activiteiten. Sportmaterialen en materialen om muziek of kunst mee te 

maken worden gemist als de kinderen lid zijn van een vereniging. Deze materialen om 

mee te kunnen doen met de activiteiten waar je lid van bent via het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur zijn vaak niet te betalen.  

 

In Almere zijn 9.000 kinderen die leven op de armoedegrens. Door de corona crisis is de 

verwachting dat hier nog meer kinderen bij zullen komen. In samenwerking met 

verschillende partijen kan Jeugdfonds Sport & Cultuur het voor kinderen een beetje 

mooier maken. De inzameling van de materialen zal ervoor zorgen dat nog meer 

kinderen de weg naar Sport & Cultuur zullen vinden. Het doel is dus om kinderen die het 

nodig hebben via Focus4Care te verwijzen naar de shop vol met Sport & Cultuur 

materialen. De eerste twee weken van januari 2021 kunnen we de kinderen voorzien van 

gratis Sport & Cultuur materialen.  

 

‘’Trek je kast leeg en breng het naar het Echnaton’’ 

 

Van 15 tot 18 december kunnen de materialen worden verzameld bij het Echnaton. Er zal 

een kar staan waar de materialen kunnen worden afgegeven. Vanaf dinsdag 5 januari 

2021 kunnen alle kinderen terecht van 10.00-14.00 uur bij “Focus4Care” in het 

Buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 8,1328 BC Tussen de Vaarten om geschikte 

spullen uit te kiezen en deze gratis op te halen.  

 

Alle kinderen in Almere zijn welkom om nieuwe spullen uit te kiezen of hun spullen te 

brengen. Wij zouden hier super blij mee zijn! Financiële bijdragen en schenkingen van 

spullen zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/  in de nieuwsbrieven, uitingen van 

het Echnaton, de Schoor, Kleur in Cultuur en op de social media kanalen van Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Almere.  

 

--------------------------------------------------Einde persbericht------------------------------

------------------------ Noot voor de redactie  

 

Contactpersoon:  Yvonne Wolff, coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere  

M 06 - 36289339 

                           E yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl 

                                         Pierre de Coubertinlaan 7, 1362 LA Almere 

                             https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/ 

 

 


