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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Vrijdag 20 augustus 2021 

Belangrijke data 

 

Ma. 23 aug.   Eerste schooldag 

Woe. 25 aug. Start inschrijving kennismakingsgesprekken 

Do. 2 sept.  Einde inschrijving kennismakingsgesprekken 

Di. 7 sept.  Studiemiddag (alle leerlingen zijn om 12.00 vrij) 

Di. 7 sept.  Kennismakingsgesprekken   

Woe. 8 sept.  Kennismakingsgesprekken   

Do. 9 sept.  Kennismakingsgesprekken 

Vrij. 10 sept. Schoolreis groep 1-3 

    

      

 

 

Nieuws van de school 

 

 

 

 

Weer naar school 

Hopelijk hebt u een fijne vakantie gehad en 

komen de kinderen maandag weer met 

plezier en vol mooie verhalen naar school. 

Uiteraad hopen wij dat u en de rest van het 

gezin gezond is.  

 

Wij zijn vanaf afgelopen maandag gestart met 

de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. 

Alle leerkrachten hebben een goede vakantie 

gehad en iedereen is gezond. Wij kijken 

ernaar uit om elkaar en de kinderen weer te 

ontmoeten.  

 

Halen en brengen van uw kind 

Naar aanleiding van de persconferentie over het laatste kabinetsbesluit hebben wij 

informatie ontvangen betreft de start van het nieuwe schooljaar. De strekking van deze 

informatie is dat er weinig wijzingen zijn voor wat betreft het basisonderwijs. Belangrijk 

blijft dat er tussen volwassenen binnen de school nog steeds 1.5 meter afstand moet 

worden gehouden.   

Op basis hiervan hebben wij als school vooralsnog afgesproken om de afspraken en 

regels van voor de vakantie te handhaven. Bij het halen en brengen van uw kind 

verzoeken wij u voor het hek te staan. Deze situatie geldt naar verwachting tot 20 

september. Daarna zal ik u weer informeren. Voor het hek zijn de ouders zelf 

verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 1.5 meter afstand. De groepen 1/2, 4/5, 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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6 en 7 maken gebruik van de buitendeuren van het lokaal om het lokaal in en uit te 

gaan. Groep 8 maakt gebruik van de hoofdingang en groep 3 van de ingang achter (bij 

de busbaan). 

 

 

 

Hygiëne en veiligheid 

Wat betreft de 1.5 meter regel willen wij benadrukken dat er tussen de leerlingen geen 

1.5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Tussen de personeelsleden en de 

leerlingen zullen wij wel zoveel mogelijk 1.5 meter afstand houden en tot slot zullen wij 

tussen de personeelsleden altijd proberen 1.5 meter afstand te houden. 

Voor wat betreft de gezondheid en hygiëne zal de school ervoor zorgdragen dat de 

voorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan: hoesten 

en niezen in de binnenkant van je elleboog, er worden geen handen geschud, handen 

zoveel mogelijk wassen (tenminste 20s), als er sprake is van symptomen van het 

coronavirus blijf je thuis. 

 

Regel  van de week 

Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers van de school op. 

 

 

Nieuwe teamsamenstelling 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Byonda Byonda Kitty Kitty Kitty 

Stagiaire    Dani Dani 

Groep 3 Willy Willy Sylvana Willy Willy 

Onderwijs 

assistent 

Sylvana Sylvana  Sylvana Sylvana 

Groep 4/5 Marianela Marianela Marianela Marianela Marianela 

Onderwijs 

assistent 

   Euridice Euridice 

Groep 6 Merel Merel Merel Merel Merel 

Groep 7 Ellen Dean Dean Dean Ellen 

 Euridice Euridice    

Groep 8 Anne Maaike Anne Maaike Anne Maaike Anne Maaike Anne Maaike 

Stagiaire   Jelena Jelena Jelena 

      

Onderwijs 

assistent 

Julia Julia Julia Julia  

Gym  Bo  Bo  

Intern  

Begeleider 

 Mirjam  Mirjam  

Muziek Mathias     

Coördinator 

muziek en 

sociale 

emotionele 

vorming 

  Byonda   

Administratie Cisca Cisca Cisca  Cisca 

Huismeester Peter Peter Peter Peter Peter 

Directie Dwight Dwight Dwight Dwight  

 

Willy is in ieder geval tot de herfstvakantie fysiek afwezig. Achter de schermen gaat Willy 

Sylvana ondersteunen.  
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Gym 

 

Dinsdag Donderdag 

08.30 – 09.40 uur groep 6 08.30 – 09.40 uur groep 4 

09.40 – 10.50 uur groep 7 09.40 – 10.50 uur groep 3 

10.50 – 12.00 uur groep 8 10.50 – 12.00 uur groep 5 

  

13.30 – 14.20 uur groep 1/2 13.30 – 14.20 uur groep 1/2 

 

Leerlingen zijn verplicht om gymkleren en schoenen mee te nemen naar de gymles op de 

Compositie. Ook voor de Compositie geldt de regel dat de ouders niet op het schoolplein 

en in het gebouw mogen. 

Een leerling mag drie keer zijn gymkleren vergeten, maar na deze drie keer is het een 

keer niet meedoen aan de gymles.  

 

 

De gouden weken 

De eerste paar weken met elkaar verbinden is belangrijk. Dat is dan ook de reden 

waarom wij de eerste schoolweken aan de slag gaan met het thema  “de gouden weken”. 

De eerste weken van het schooljaar worden tijdens groepsvorming ook wel “de gouden 

weken” genoemd. Deze weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, de 

leerlingen, de leerkrachten, de ouders, te laten samensmelten zodat er een fijne sfeer 

heerst voor het hele schooljaar. De eerste weken zijn bepalend voor het neerzetten van 

het fundament voor een goede groepsvorming. Wij hebben dan ook besloten dat we hier 

de weken tot aan de herfstvakantie extra veel aandacht aan schenken. Dit gaan wij doen 

aan de hand van gesprekken, activiteiten en werkvormen.   

 

Kennismakingsgesprekken 

In de week van 7 september zijn de kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken zijn 

bedoeld om de leerkracht van informatie te voorzien met betrekking tot de ontwikkeling 

van uw kind. Uit dit gesprek moet duidelijk worden wat de onderwijsbehoefte van uw 

kind is. De gesprekken worden vooralsnog digitaal gevoerd. Vanaf woensdag 25 augustus 

tot en met donderdag 2 september kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken. Meer 

informatie hierover ontvangt u van de leerkracht van uw kind.  

 

Noodformulier en brief vrijwillige ouderbijdrage  

Volgende week ontvangt uw kind het noodformulier. Wilt u ervoor zorgen dat uw 

gegevens en extra nummers up-to-date zijn. Mocht er iets met uw kind aan de hand zijn, 

dan weten wij de juiste persoon te benaderen. 

Verder ontvang uw kind een brief betreffende de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt 

gebruikt om de leuke activiteiten op school te bekostigen. 

 

 

Luizen pluizen 

In verband met de 1.5 meter afstand kunnen wij voorlopig niet pluizen. 

Wij verzoeken u dit zelf bij uw kind te doen. Mochten er bijzonderheden zijn, dan horen 

wij dat graag.  

 

De Krook en weekmail 

Ook dit schooljaar kunt u op de maandag de Krook en op de vrijdag de weekmail 

verwachten via Social Schools. De Krook is bedoeld voor de algemene zaken omtrent de 

brede school en de weekmail voor de inhoudelijke zaken in de klas.  

Heeft u geen inloggegevens of problemen met het inloggen, neemt u dan contact op met 

Cisca van de Paverd (info@meesterwerk.asg.nl).  

 

 

mailto:info@meesterwerk.asg.nl
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Schoolgids en jaarkalender 

Wij streven ernaar om voor eind van de maand de jaarkalender en de schoolgids digitaal 

beschikbaar te hebben.  Mocht u voor die tijd vragen hebben met betrekking tot de 

planning, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.  

 

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 20 september komt de schoolfotograaf van alle groepen en van de 

leerlingen individueel weer een mooie foto maken. Vanaf 15.15 uur wordt gestart met 

het maken van de familiefoto’s. Ook dit jaar werken we met een rooster waarop u zelf 

kunt intekenen op een dag en tijd die u schikt. U wordt hierover nog geïnformeerd in een 

volgende Krook. 

 

Omdat Schoolfoto.nl de bestellingen en betalingen via de eigen website regelt, ontvangt  

iedere leerling een inlogkaartje met de inlogcode en het 

wachtwoord waarmee u de bestelling online kunt regelen. 

U kunt zo zelf de gewenste fotoset samenstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/communicatie/fototoestellen/clipart_fototoestel_animaatjes-15.jpg&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/fototoestellen/clipart_fototoestel_animaatjes-19-147595/&h=176&w=250&tbnid=m4alrvclhRBNHM:&docid=tMCT19q1STm1mM&hl=nl&ei=RM0EV-r8CqPN6QSL_rLoAw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjqrvao0PnLAhWjZpoKHQu_DD0QMwhbKCIwIg
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Vakantie en vrije dagen schooljaar 2021/2022 

Lesvrije dag Datum 

Studiemiddag 07-09-2021 

Studiedag 08-10-2021 

Studiedag 25-10-2021 

Studiemiddag 12-11-2021 

Studiemiddag 03-12-2021 

Studiemiddag 24-12-2021 

Studiedag 10-01-2022 

Studiemiddag 28-01-2022 

Studiedag 31-01-2022 

Studiemiddag 15-02-2022 

Studiemiddag 24-03-2022 

Studiedag 25-03-2022 

Studiedag 25-05-2022 

Studiemiddag 17-06-2022 

Studiedag 20-06-2022 

Studiemiddag 28-06-2022 

Studiedag 15-07-2022 

 

 

Vakanties Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 21-02-2022 25-02-2022 

Goede vrijdag 15-04-2022  

2e Paasdag 18-04-2022  

Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022 

Hemelvaartsdag 26-05-2022 27-05-2022 

2e Pinksterdag 06-06-2022  

Zomervakantie 18-07-2022 26-08-2022 

 


