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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 13 december 2021 

Belangrijke data 

 

Woe. 15 dec.  Kerstdinch 

Vrij. 17 dec.   Leerlingenraad 

Vrij. 17 dec.   Kerstoutfit wedstrijd   

Vrij. 24 dec.   Spelletjesochtend 

Vrij. 24 dec.   Studiemiddag (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

Ma. 27 dec.- Vrij. 7 jan. Kerstvakantie 

Ma. 10 jan.   Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

    

 

Nieuws van de school 

 

Regel van de week 

Ik ben op tijd in de les; binnen is beginnen. 

Deze week letten wij er extra op dat de leerlingen op tijd zijn op 

school.  

 

 

 
Kerst-Krook 

Het Meesterwerk 

december 2021 

 

 

 

Voor u ligt de speciale Kerst-Krook van het Meesterwerk.  

Kerst is dit jaar voor iedereen een extra bijzonder moment. We zullen ons moeten 

aanpassen aan de coronamaatregelen en tegelijkertijd willen we er juist nu een fijn feest 

van maken. Op het Meesterwerk is dat niet anders. Een kerstdiner en de kerstmarkt 

zitten er vanwege de maatregelen helaas niet in. We hebben er daarom voor gekozen 

een kerstdinch te organiseren voor de kinderen. Ondanks dat het anders is dan normaal 

doen we juist in deze tijd ons uiterste best om kerst in school het feest van samen te 

laten zijn.  

http://www.meesterwerk.asg.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=kerstguirlande&hl=nl&biw=1024&bih=650&tbm=isch&tbnid=O26BUZBPAhcpZM:&imgrefurl=http://www.kerstaankleding.nl/index.php/t-Kerstguirlande+mix+den+denappels/Kerstguirlande+mix+den+denappels.html&docid=CIWpQdNuBbN2GM&imgurl=http://www.tuingoedkoop.nl/Uploaded_files/Producten/68575X1256811857.jpg&w=800&h=289&ei=42_TTvOmF-z34QSjp41w&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=kerstguirlande&hl=nl&biw=1024&bih=650&tbm=isch&tbnid=O26BUZBPAhcpZM:&imgrefurl=http://www.kerstaankleding.nl/index.php/t-Kerstguirlande+mix+den+denappels/Kerstguirlande+mix+den+denappels.html&docid=CIWpQdNuBbN2GM&imgurl=http://www.tuingoedkoop.nl/Uploaded_files/Producten/68575X1256811857.jpg&w=800&h=289&ei=42_TTvOmF-z34QSjp41w&zoom=1
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We hopen op uw begrip en volgend jaar vieren we, hopelijk, Kerst weer op de 

gebruikelijke manier op het Meesterwerk. 

 

Belangrijke data: 

 

13 tot 17 december De kinderen kunnen in de hal het aantal kerstballen in de pot 

raden, op vrijdag 17 december wordt de winnaar bekend 

gemaakt en is er natuurlijk een presentje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

15 december  De kerstdinch is een combinatie van lunch en diner. Wij 

zullen dit op school vieren van 15:00 uur tot 16:30 uur. Voor 

de dinch wordt het eten verzorgd en dient van te voren het 

keuze menu ingeleverd te zijn bij de groepsleerkracht. Er zit 

aan de dinch een thema gekoppeld, namelijk: “glitter 

glamour chic”.  

Wij hopen zoveel mogelijk kinderen chic gekleed te mogen 

ontvangen. 

15 december In de groepen worden kerstkaarten gemaakt voor ouderen in 

de Castrovalva, deze brengen we met een delegatie van de 

school op vrijdag 17 dec naar ze toe. 

Groep 8 maakt kerstkaarten voor de bewoners boven onze 

school.                                                            

                                                                                                    
      

17 december  Kerstoutfit wedstrijd. “heb jij de leukste/foutste/gekste kerstoutfit?!” 

Op vrijdag 17 december kijken wij per klas wie er een prijsje wint 

voor zijn/haar outfit. 

 

17 december “kerst ochtend”  

   

 Vrijdagochtend 17 december staat in het teken van kerst. Binnen de 

eigen groepen zullen er verschillende activiteiten worden gedaan om 

er een gezellige ochtend van te maken. Hieronder ziet u een 

overzicht van de mogelijke activiteiten.  

- Koekjes versieren  

- Kerst knutsel  

- Kaarsen maken  

- Kerstspelletjes  

- Kerstfilm kijken  

Er wordt voor de leerlingen warme chocolademelk verzorgd.  
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Informatie met betrekking tot het coronavirus 

Het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Het aantal besmettingen is in de maand 

november fors gestegen, helaas ook onder kinderen. Voor kinderen is het ontzettend 

belangrijk dat de scholen open kunnen blijven. Er zijn daarom extra maatregelen 

genomen om scholen open te houden. Hierbij informeren wij u over de 

coronamaatregelen op school, en het gebruik van zelftesten en mondkapjes voor 

leerlingen (in de groepen 6, 7 en 8). 

 

Coronamaatregelen op school 

Op school gelden vanaf 29 november de volgende regels: 

 

1. Leerlingen in de groepen 6,7 en 8 dragen mondkapjes. Het dringend advies is dat 

leerlingen deze dragen wanneer zij in de gang lopen of naar de wc gaan.  

2. Leerlingen doen thuis tweemaal per week een zelftest. Het dringend advies is dat u 

uw kind helpt om twee keer in de week (preventief) een zelftest af te nemen. Meer 

informatie hierover kunt u hieronder lezen. 

3. Leerlingen met milde klachten (zoals verkoudheid) blijven nu ook thuis en laten zich 

testen via de zelftesten of bij de GGD. De afspraak kan gemaakt worden via 0800 – 

1202 of via www.coronatest.nl als uw kind een DigiD heeft. Het hebben van een DigiD 

voor uw kind is erg handig, dan kunt u de uitslag makkelijker en eerder online inzien. 

Wordt uw kind niet getest? Dan mag uw kind pas weer naar school als hij/zij ten 

minste 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van bekende chronische luchtweg- 

of verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts zonder koorts/benauwdheid mogen 

leerlingen van de basisschool wel naar school komen. 

4. Ouders/verzorgers komen in principe niet de school binnen. Alleen ouders die 

ondersteunen bij het lesgeven mogen op school komen. Ook als zij een rol vervullen 

bij de tussenschoolse opvang (tso) mogen ouders op school komen. 

 

Meer informatie over de coronamaatregelen op school vindt u op de website van de 

Rijksoverheid.  

 

Waarom tweemaal per week preventief zelftesten? 

Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar 

daardoor is het ook niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten 

kunnen leerlingen elkaar besmetten met het coronavirus. Door twee keer per week 

preventief een zelftest te doen, kan je in de gaten houden of je toch ongemerkt besmet 

bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een zelftest doet, zonder dat je klachten hebt. 

 

Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te voorkomen, zodat er minder 

klassen naar huis hoeven en het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. 

 

U wordt verzocht om uw kind te helpen om tweemaal per week preventief een zelftest te 

gebruiken. In de meeste gevallen zult u als ouder/verzorger de test bij uw kind afnemen; 

sommige kinderen zullen het na een paar keer zelf kunnen onder begeleiding. Vanaf 

maandag 13 december tot aan in ieder geval de kerstvakantie krijgen leerlingen de 

zelftesten gratis mee van school.  

 

 Heeft uw kind een positieve zelftest? Blijf thuis en maakt een afspraak bij de GGD om 

de testuitslag te bevestigen met een PCR-test. 

 Heeft uw kind een negatieve zelftest dan mag uw kind naar school. 

 Heeft uw kind milde verkoudheidsklachten en een negatieve zelftest, dan mag uw 

kind ook naar school.  

 

Mocht hier iets veranderen dan wordt u hierover geïnformeerd door de school.  

 

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u 

om met uw kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel 

http://www.coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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mogelijk door kan gaan. Dit is in het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het 

onderwijspersoneel en ook van u als ouder/verzorger. 

 

Hulp bij zelftesten 

In de flyer bij deze brief leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een 

positieve of negatieve testuitslag. Deze kunt u ook vinden op de website 

www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Via deze link vindt u ook instructiefilmpjes van diverse 

testaanbieders voor het uitvoeren van een goede zelftest. Deze kunt u eventueel ook 

samen met uw kind bekijken.  

 

Het is goed om vooraf met uw kind te bespreken dat het wattenstaafje een stuk minder 

diep de neus in hoeft dan bij een GGD-teststraat. De testafname duurt kort, voelt even 

niet zo prettig, maar doet zeker geen pijn. Veelgehoord geluid van leerlingen van 

middelbare scholen – waar de zelftest al langer wordt gebruikt – is: ‘het is niet heel fijn, 

maar het valt mee!’.  

 

Meer informatie 

Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op 

www.zelftesteninhetonderwijs.nl en op de website van ouderorganisatie Ouders & 

Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.   

 

 

 

  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Flyer-zelftesten-doe-je-zo-vo-online-versie.pdf
http://www.zelftesteninhetonderwijs.nl/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/hulp-bij-zelftesten/
http://www.zelftesteninhetonderwijs.nl/
http://www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten
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Nieuws van de opvang 

 

 

 

Terugblik op het Sinterklaasfeest  

3 december kwam Sint met zijn pieten langs bij de opvang. We stonden vol spanning te 

wachten op het schoolplein, al swingend op de muziek van de Brass Band. Later die 

ochtend mochten wij de Sint ook bezoeken in de speelzaal. Oh wat was dat spannend, 

maar we waren dapper genoeg om hem allemaal een handje te geven! Na de ontmoeting 

met Sint kregen wij een zak vol cadeautjes mee. Wij zijn weer enorm verwend dit jaar! 

Danku Sinterklaasje! 

 

Kerst bij GO! Kinderopvang 

 

Ondertussen is onze groep alweer in gezellige kerstsfeer. Samen met de kinderen hebben 

wij er weer wat moois van gemaakt. Wij hebben ook veel feestelijke activiteiten op de 

planning staan voor deze maand!  

 

HO HO HO! wat een gezelligheid bij GO! 

KDV het Meesterwerk  
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Nieuws van de Fant 

 

 

Start kickboksen  

Vanaf maandag 17 januari 2022 starten er kickboks lessen, niet alleen gericht op de 

technieken van het kickboksen maar vooral op de weerbaarheid en het zelfvertrouwen te 

vergroten. 

Vind je het leuk alvast een voorproefje te bekijken? Met deze link 

https://youtu.be/FegeEsxGTcE kom je terecht bij een filmpje die Irina (de docente) 

tijdens de corona periode speciaal gemaakt heeft voor de kinderen van de Compositie. 

Dit filmpje geeft een beeld van wie Irina is en hoe een les eruit kan zien. 

Alle informatie over de activiteiten kun je hieronder lezen in de flyers. 

Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

 

 

 

 

https://youtu.be/FegeEsxGTcE
http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

