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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 13 september 2021 

Belangrijke data 

 

Do. 16 sept.     Informatieavond 

Vrij.  17 sept.    Schoolreis groep 4-7 

Ma.   20 sept.    Schoolfotograaf 

Woe. 22 sept. t/m vrij. 24 sept. Kamp groep 8 

Ma. 4 okt.     Start Kinderboekenweek 

Di. 5 okt.     Dag van de leraar 

Vrij. 8 okt.     Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

    

      

Nieuws van de school 

 

Regel  van de week 

Ik loop en praat rustig in de school.  

 

 

 

 

Informatieavond 

Op donderdag 16 september is er een informatieavond. Vanaf 19.00 uur tot 19.30 

uur zal ik u kort vertellen wat de plannen van dit schooljaar zijn. Vanaf 19.30 uur heeft 

u de mogelijkheid om vragen te stellen. Om 20.00 uur zullen wij deze avond beëindigen. 

Zie de link hieronder voor de informatieavond. Vanaf 18.45 uur kunt u hier terecht.  

Op vrijdag 17 september ontvangt u een PowerPoint presentatie, met ingesproken 

tekst, van de leerkracht van uw kind.  

 

Informatieavond obs het Meesterwerk  

 

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. 

U kunt hiervoor zelf  inschrijven op het rooster op een tijd die u 

schikt. Omdat wij vanwege de coronamaatregelen nog geen 

ouders in school kunnen toelaten, zullen wij vanaf dinsdag 

iedere (school)dag het rooster buiten bij de deur van de 

hoofdingang ophangen vanaf 8.15 uur tot 15.30 uur. 

 

Schoolfoto.nl regelt de bestellingen en betalingen via de eigen website. Wanneer de 

foto’s klaar staan voor het bestellen, ontvangt iedere leerling daarvoor via de leerkracht 

een inlogkaartje met de inlogcode en het wachtwoord. U kunt zo zelf de gewenste fotoset 

samenstellen. 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDk4NDA1YWYtNTU0YS00ZGFkLTk0NzgtOTM1ODVhYThjYjk5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522406c9a79-cd2f-4406-af54-da39c22f38f9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522db5ba79a-ffdf-4a2e-bb3c-0d9884261c16%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c7853b0d-6994-482a-a67d-abfe0635e589&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Schoolreis 

Vrijdag was het dan eindelijk zover: het schoolreisje voor groepen 1/2 en 3 naar de 

Avonturenboerderij Molenwaard, de boerderij van Fien en Teun. We vertrokken naar de 

bus rond 08.45 uur en hebben een uur in de bus gereden voordat we aankwamen bij de 

boerderij.  

Daar stond er fruit voor ons klaar en wat te drinken. We hebben daarna bootje gevaren, 

pony gereden, dieren bekeken en gespeeld in de verschillende speeltuintjes.  

In de middag hebben we een frietje gegeten en naar een voorstelling van Fien en Teun 

gekeken. Toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. De kinderen, ouders en 

leerkrachten kijken terug op een gezellige dag! 

 

 

 

 
 

 

 

Kinderboekenweek 

Vanaf maandag 4 oktober tot en met vrijdag 15 oktober kunnen alle leerlingen worden 

wat ze willen. Dit is ook het thema van de Kinderenboekenweek: ‘worden wat je wil’.  

Bereid u zich alvast voor op dit thema. De komende weken ontvangt u meer informatie 

hierover.   
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Nieuws van de Fant 

 

 

 

Afro /Hiphop danslessen (inschrijven kan nog) 

Morgen starten de Afro/hiphop lessen van Rosanna. Inschrijven kan nog steeds. 

De kinderen die vóór de corona meededen en de lessen niet hebben kunnen afronden 

krijgen een korting van 2 euro als ze weer meedoen.  

Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

Alle informatie over de activiteit kunt u hieronder lezen in de flyer. 

Houd de Krook goed in de gaten voor andere activiteiten die er komen. 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

