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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 29 november 2021 

Belangrijke data 

 

Woe. 1 dec.  Surprise op school 

Do. 2 dec.  Tentoonstelling surprises 

Vrij. 3 dec.  Sinterklaasviering 

Vrij. 3 dec.  Studiemiddag (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

Ma. 6 dec.  Versieren Kerst 

    

 

Nieuws van de school 

 

Regel van de week 

Ik vraag om hulp als dat nodig is.  

 

 

 

De coronaperiode vraagt veel ons allemaal 

Afgelopen week is er een kind uit groep 8 positief getest op corona. Op advies van GGD 

Flevoland hoefde de groep niet in quarantaine. 

Gisteren heeft u een bericht ontvangen van het bestuur betreffende de aangescherpte 

maatregelen. Het snottebellenrichtlijn is ook aangescherpt. Dit betekent dat leerlingen 

met milde neusverkoudheid thuis moeten blijven en zich laten testen bij de GGD. Ook 

wordt er van de leerlingen van de groep 6,7 en 8 gevraagd om zicht twee keer per week 

preventief te laten testen. Als de test positief is, gaat de leerling en de rest van gezin in 

quarantaine en laten zich testen bij de GGD. De leerlingen ontvangen de zelftesten 

zo snel mogelijk via de school. 

Als uw kind in quarantaine moet, zal de leerkracht zijn/haar uiterste best doen om ook 

uw kind de nodige uitleg te geven. Voor de leerkracht zal het even zoeken zijn, omdat de 

leerkracht op dat moment ook fysiek les moet geven aan de groep. Wij hopen op u 

begrip. 

Wij snappen dat u zorgen heeft omtrent de situatie. Wij delen deze zorgen met u.   

Wij hebben het gezamenlijke doel om uw kind op een veilige manier goed onderwijs te 

geven. Wij hebben het vertrouwen dat wij (de school en u) dit samen kunnen doen.   

 

Gymles op de Compositie 

De gymlessen op de Compositie vinden normaal plaats. De leerlingen hebben nauwelijks 

contact met de leerlingen en medewerkers van de Compositie. Verder maakt de school 

gebruik van de gymzaal en kleedkamers die niet door medewerkers of leerlingen van de 

Compositie gebruikt worden. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben hierover en 

rekenen op uw begrip.  

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Sinterklaas 

Vrijdag hopen wij natuurlijk dat Sinterklaas ons zoals 

ieder jaar zal verblijden met een bezoek. 

Uiteraard zullen wij als school de maatregelen opvolgen 

omtrent corona. 

Wij hebben het programma aangepast. Hierbij waren de 

basismaatregelen leidend. Dit betekent dat ouders niet in 

school mogen, de leerlingen 1.5 m afstand houden van 

volwassenen, dat groepen niet bij elkaar komen en dat 

de volwassenen 1.5 m afstand van elkaar houden. 

Binnen zullen de groepen hun eigen viering houden in de 

klas.  

We zullen er in ieder geval voor zorgen dat alle kinderen 

een fijne sinterklaasviering zullen hebben. 

 

 

 

Schoolfoto’s   

Wij ontvingen onderstaand bericht van Schoolfoto.nl: 

Wij willen u er graag op attenderen dat u nu nog met 20% korting kunt bestellen. 

Ga naar winkel.schoolfoto.nl en log in met uw persoonlijke fotocodes die op de 

bestelkaart staan. Met de code 6388 ontvangt u 20% korting op de fotovellen en 

fotosets, deze korting loopt nog tot   20 december a.s. 

Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code VERGROTING20 krijgt 

u 20% korting op alle formaten vergrotingen! 

 


