ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl
Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650
Maandag 8 maart 2021
Belangrijke data:
Ma. 8 mrt. Start project als ik later groot ben
Vrij. 19 mrt. Leerlingenraad
Do. 25 mrt. Studiemiddag
Vrij. 26 mrt. Studiedag
Vrij. 2 apr. Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
Ma. 5 apr.
2e Paasdag (alle leerlingen vrij)

Nieuws van de school

Regel van de week :
Ik loop en praat rustig in de school.
Jaarkalender
Afgelopen vrijdag hadden wij een studiemiddag. Deze studiemiddag was in plaats van
dinsdag 16 februari. Vanaf nu proberen wij de jaarkalender weer aan te houden zoals
wij deze aan het begin van het schooljaar met u hebben gedeeld. Mocht u hier vragen
over hebben, dan kunt u deze stellen aan de directie.
Jaarkalender het Meesterwerk
Luizen pluizen
In verband met de corona maatregelen, kunnen wij voorlopig niet de hoofdluiscontrole
uitvoeren. Het verzoek is dan ook om dit zelf bij uw kind te doen. Zie het luizenprotocol
op onze website voor meer informatie.
Luizenbeleid op het Meesterwerk

1

De brievenbus van Als ik later groot ben logeert bij het Meesterwerk.

'Als ik later groot ben in Almere' is een project dat probeert
bij te dragen aan dromen van kinderen en jongeren (0-18)
in Almere. Het heeft als doel om de wensen en behoeften
van ALLE kinderen (en kinderen die extra hulp kunnen
gebruiken in het bijzonder) verder te helpen.
Misschien wilt uw kind wel brandweerman, ballerina,
voetballer of DJ worden? Soms is er hulp, les, training of
zijn er tips of spullen nodig om een stap dichterbij een
droom te komen. ‘Als ik later groot ben in Almere’ helpt
gratis om de juiste mensen, organisaties en clubs in
Almere te vinden voor alle dromen van iedereen.

De brievenbus logeert van maandag 8 maart tot vrijdag 19 maart 2021 bij Het
Meesterwerk. Dromen kunnen 24/7 digitaal worden gepost via de socials:
alsiklatergootbeninlamere.nl , op FB: Als ik later groot ben in Almere en Insta:
alsiklatergrootben of met Whatsapp naar Andrea, via 06-40188536 😊, maar je kan ook
een heuse ansichtkaart invullen en in de rode brievenbus doen, deze staat in de
middenruimte van de school. De ansichtkaarten liggen naast de brievenbus. Let wel op
als je een ansichtkaart in de brievenbus wil doen moeten ouders hier toestemming voor
geven.
In de volgende video’s laten we zien hoe het in zijn werk gaat, als een kind of jongere
zijn/haar droom met ons deelt!
Video over AILGB voor kinderen https://vimeo.com/477523557
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Nieuws van de opvang

Lieve kinderen van de BSO,
Het is en blijft nog steeds gek dat wij jullie alleen maar op de TSO mogen zien.
Wij hopen ook echt dat wij jullie snel weer mogen ontvangen op de groep.
Als jullie ons een keertje willen bellen of een leuk stukje naar ons willen schrijven is dit
ook mogelijk. Wij zouden dit namelijk ook erg leuk vinden. Jullie kunnen ons bereiken op
036-2002009 of e-mailen naar bsohetmeesterwerk@go-kinderopvang.nl of natuurlijk via
Konnect.
Graag willen wij jullie vertellen dat wij nu een nieuwe activiteit hebben op de groep,
namelijk “De uitdaging”. De uitdaging bestaat uit 50 opdrachten verdeeld over 10
verschillende spel niveaus.
Elk niveau wordt steeds een stukje moeilijker. Zodra wij jullie weer op de groep mogen
ontvangen gaan wij dit allemaal aan jullie uitleggen en hopelijk zijn jullie net zo
enthousiast als wij!!!

Het team van de BSO
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