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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag  15 maart 2021 

 

Belangrijke data: 

 

Vrij. 19 mrt.  Leerlingenraad 

Vrij. 19 mrt.  Einde project Als ik later groot ben 

Wo. 24 mrt.  MR overleg 

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 let op mijzelf. 

 

 

Onderwijs ten tijde van corona 

In deze tijd waarin we te maken hebben met het corona-virus, blijven wij ons best doen 

om de leerlingen zo normaal mogelijk les te geven. Tot nu toe is dit ons goed gelukt. 

Desalniettemin zijn wij ons ervan bewust dat de situatie in een korte tijdsbestek om kan 

slaan. Uiteraard hopen wij dit niet en doen er alles aan om dat te voorkomen.  

Zoals u weet, moet de hele klas minimaal vijf dagen in quarantaine bij een eventuele 

besmetting van iemand in de groep. Dit is ons gelukkig nog niet overkomen. Echter 

willen wij benadrukken dat u hierop voorbereid dient te zijn. Wij zijn ons ervan bewust 

dat dit geen ideale situatie is, maar wij dienen ons hieraan te houden. 

Mochten er verder vragen zijn, dan kunt u deze aan de directie stellen.   

 

Digitaal contact met ouders 

Nu we elkaar nauwelijks zien en het contact met de ouders missen, wil ik u erop wijzen 

dat het altijd mogelijk is een afspraak te maken met een medewerker. Dit kan via Social 

Schools en dat gesprek zal zoveel mogelijk digitaal gevoerd worden. 

Heeft u vragen hierover, dan vernemen wij die graag van u.   
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   Nieuws van de opvang  

 
 

TSO Meesterwerk 

Wist u dat u met vragen/opmerkingen altijd terecht kunt bij Brandon. Hij is bereikbaar 

via: tsomeesterwerk@go-kinderopvang.nl. 

Deze mail wordt op maandag, dinsdag en donderdag gelezen. 

 

KDV Meesterwerk 

Bij het kinderdagverblijf zijn we bezig met het thema, De kinderboerderij. We lezen voor 

dit thema elke dag een boekje voor over de boerderij. Dit vinden de kinderen erg leuk 

om te doen en het liefste lezen we meerdere keren hetzelfde boekje.  

De afgelopen weken zijn de kip, het varken en de koe aan bod gekomen. Welke geluiden 

maken deze dieren, wat eten ze, en welke kleuren hebben deze dieren. Zo komen er 

verschillende ontwikkelingsaspecten aan bod.  

Deze week gaan we aan de lag met het maken van hokken van kartonnen dozen voor de 

dieren. Zo hebben de dieren een warme plek om in te slapen.  

Vorige week hebben we met de kinderen kippen van eierendozen gemaakt. Hiervoor is er 

geverfd en geplakt:  

   

Benodigdheden voor deze activiteit: 

- Eierendozen 

- Verf en kwasten 

- Gekleurd papier 

- Wol 

- Schaar 

- Nietjes en lijm  

 

mailto:tsomeesterwerk@go-kinderopvang.nl
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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 

  

https://vimeo.com/477523557

