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Belangrijke data: 

 

Ma. 1 feb. Deze studiedag wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum 

Vrij. 5 feb. Leerlingenraad 

Di. 16 feb. Deze studiemiddag wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum 

  

    

 Nieuws van de school 

 

 

 

 

 

Scholen weer open 

De basisscholen mogen weer open vanaf maandag 8 februari. Dat heeft het demissionair 

kabinet besloten na het Catshuisoverleg op zondag 31 januari. De PO-raad roept de 

scholen en besturen op nog even te wachten met het organiseren van de heropening tot 

er meer duidelijk is over de extra maatregelen. Wij volgen dit advies ook op. 

Op dinsdag 2 februari overlegt het PO-raad met alle schoolbesturen. Als er meer 

duidelijkheid is, dan zullen wij dit met u delen.  

Rapporten en toetsen 

Afhankelijk van de bovenstaande informatie laten wij u weten hoe het programma de 

komende weken eruit zal zien. Denkt u hierbij aan het afnemen van de cito-toetsen, 

rapporten en rapportgesprekken en de data van de studiedagen. 

Noodopvang 

Houd u kind thuis als hij/zij klachten heeft (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

koorts). Graag het verzoek om uw kind dan tijdig af te melden voor de noodopvang. 

 

Bereikbaarheid van de school 

In verband met de lockdown is de school telefonisch beperkt te bereiken. Alle 

medewerkers zijn onder schooltijd goed te bereiken via de mail. 

 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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Nieuwe clusterdirecteur 

De basisscholen van ASG zijn onderverdeeld in drie clusters. Elk cluster heeft een 

directeur. De afgelopen jaren was Karlien Wegman de clusterdirecteur van het cluster 

waarin het Meesterwerk zit. Sinds deze maand is Anne Floor Vigeveno de nieuwe 

clusterdirecteur (na een hervedeling van de clusters). 

In de praktijk zult u niets merken van deze wisseling. Desalniettemin is het goed om te 

weten wie de clusterdirecteur van het Meesterwerk is.  

 

Onderzoek op het Meesterwerk 

Mijn naam is Erica Ralf, ik ben vierdejaarsstudent Bedrijfskunde (MER) aan Hogeschool 

Windesheim Almere. Momenteel zit ik in de afstudeerfase van mijn studie. Om mijn 

studie succesvol te kunnen afronden moet ik ca. 20 weken een onderzoek in de praktijk 

uitvoeren. 

Mijn afstudeeronderzoek ga ik voor het Meesterwerk uitvoeren. Ik ga onderzoek doen 

naar mogelijkheden om de huidige marktpositie van het Meesterwerk te verbeteren en 

welke strategie passend is om dit te bewerkstelligen. Tijdens het onderzoek zal er een 

interne- en externe analyse worden uitgevoerd, waarbij er gekeken wordt naar de 

interne organisatie, de marktomgeving, klanten en concurrenten. De resultaten uit het 

onderzoek worden in een adviesrapport gepresenteerd, waarin ook aanbevelingen 

worden gegeven over hoe de strategie toegepast kan worden binnen de organisatie. 

Inmiddels ben ik op 25 januari gestart met het onderzoek. Ik heb er veel zin in om het 

onderzoek verder uit te voeren en ben erg benieuwd naar de organisatie en de resultaten 

die uit het onderzoek zullen voortvloeien. Als de scholen weer open gaan, dan zal ik af en 

toe op school aanwezig zijn.  
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Nieuws van de opvang 

 

 

We zijn nu al een paar weken alleen open voor de noodopvang. In de noodopvang doen 

we leuke activiteiten met de kinderen. Zoals liedjes zingen, sneeuwpop met watten 

beplakken, een muts met stukjes stof beplakken, stempelen met verf en boekjes lezen. 

De kinderen vinden dit leuk om te doen, maar het is ook goed voor de verschillende 

ontwikkelingsdoelen. Zo is het knutselen goed voor de motoriek en het ontdekken van 

materialen. Liedjes zingen en boekjes lezen is heel goed voor de taalontwikkeling en de 

fantasie.  

Morgen is er weer een persconferentie. We hopen dat we per 8 februari weer open 

mogen en we weer met alle kinderen bij elkaar kunnen zijn en leuke activiteiten kunnen 

gaan doen.  

We missen jullie.  

 

Hierbij van ons een leuke knutsel om thuis met uw kind(eren) te doen, een pinguïn 

maken van je hand:  

 

 
Benodigdheden: 

 

- Schaar 

- Lijm  

- Wit/zwart en geel papier  

- Wit wattenschijfje 

- Eventueel witte verf  

Veel knutsel plezier!  

 

 

 


