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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 12 september 2022 

Belangrijke data 

 

Di. 13 sept.  Studiemiddag (alle leerlingen zijn om 12.00 vrij) 

Di. 13 sept.  Kennismakingsgesprekken   

Woe. 14 sept.  Kennismakingsgesprekken   

Do. 15 sept.  Kennismakingsgesprekken 

Woe. 21 sept. Kamp groep 8 

Do. 22 sept.  Kamp groep 8 

Vrij. 23 sept. Kamp groep 8 

Ma. 26 sept.  Schoolfotograaf 

    

    

      

Nieuws van de school 

 

Kennismakingsgesprekken  

Deze week zijn de kennismakingsgesprekken. Hierin kunt in gesprek 

met de leerkracht vertellen over uw kind. Zo kunnen we met elkaar 

bekijken wat de onderwijsbehoeftes zijn van uw kind. En het is ook 

gewoon fijn om even persoonlijk te praten met de nieuwe leerkracht 

van uw kind en elkaar zo beter te leren kennen. U heeft zichzelf ingeschreven via Social 

Schools en we verwachten u dan ook op die tijd bij uw afspraak. Denkt u eraan dat de 

kinderen om die reden dinsdag 13 september om 12.00 uur uit zijn! 

 

Patio hulp gezocht 

Zoals ik vorige week in de krook heb verteld, gaan wij weer druk aan de slag met de 

dieren en de groen patio. Hierbij kunnen wij nog wel wat hulp gebruiken. Ik heb echter 

nog geen reacties mogen ontvangen. Dus hierbij nogmaals de oproep: 

Kent, of ben u iemand, die het leuk vindt om dieren te verzorgen of heeft u groene 

vingers en wilt u wel 1 of 2 keer per week helpen? Geeft u zich dan op bij Juf Annika. 

Ook als u nog wat vragen heeft over wat de hulp allemaal inhoudt kunt u even langs 

komen bij mij. 

 

Koptelefoons 

De groepen 4 tot en met 7 werken met Chromebooks. Hierop kunnen ze hun lessen 

maken en extra oefenen met de leerstof. Om hier goed op te kunnen werken hebben de 

kinderen allemaal een koptelefoon van school gekregen. Het is de verantwoordelijkheid 

van de kinderen om goed voor deze koptelefoons te zorgen en ze heel te houden. Mocht 

de koptelefoon stuk gaan omdat er ze niet goed op hebben gelet dan moeten de kinderen 

zelf voor vervanging zorgen. Hierdoor hopen we de kinderen te leren om 

verantwoordelijk met spullen om te gaan. Gaat de koptelefoon stuk zonder dat uw kind 

er iets aan kan doen dan zorgt school natuurlijk voor vervanging. 

 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Gezocht: schone kleren 

Voor de kleutergroepen zijn wij op zoek naar schone kleren. Soms hebben kinderen in de 

onderbouw nog wel eens een ongelukje. Dit is niet erg maar de kinderen moeten zich 

dan even omkleden. Vaak hebben kinderen dan schone kleren in hun tas, maar niet 

altijd. Wij zijn dus op zoek naar schone kleren die we dan aan de kinderen kunnen 

geven. Als u thuis kleren over heeft, wilt u deze dan meegeven naar school.  

Wij zijn op zoek naar: 

Onderbroeken 

Sokken 

Maillots 

Broeken  

Dan kunnen wij een voorraadje extra kleren opbouwen. 

Heeft u op dit moment thuis nog kleren liggen die uw kleuter al een keer heeft 

meegekregen wilt u die dan ook weer gewassen mee naar school geven?  

Alvast bedankt! 

 

Vreedzame school            

Alle groepen van de school zijn gestart met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het 

samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende 

schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar 

omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft 

dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en 

elkaar waarderen.  

Ze hebben geleerd over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een 

aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. 

Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, 

negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel 

van. We gaan ons dus vooral richten op de opstekers! 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en 

iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.  

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere 

week twee  Vreedzame Schoollessen. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere 

week één les. Vraagt u eens aan uw kind wat ze hebben geleerd hierover de afgelopen 

twee weken. Zo krijgt u ook steeds meer te weten over de Vreedzame School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym 

Meester Maarten is deze week op een studie tweedaagse. Er is daarom deze week op 

donderdag 14 september en vrijdag 15 september geen gym. 

Ook gaat Meester Maarten mee op kamp met groep 8. Daarom is er volgende week 

woensdag 21 september, donderdag 22 september en vrijdag 23 september geen gym. 
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Schoolfotograaf: op maandag 26 september, komt de 

schoolfotograaf van alle groepen en van de leerlingen 

individueel weer een mooie foto maken. Vanaf 15.15 

uur start de familiefotografie (broertje/zusje foto). Op 

de keukenwand in de centrale hal vindt u vanaf 

donderdag 15 september  het rooster waarop u zelf 

kunt inschrijven op een dag en tijd die u schikt.  

 

 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika, 

Directeur van basisschool het Meesterwerk 

 

 

 

Nieuws van de Fant 

 

 

 

 

Dansles voor groep 1,2,3 en 4 

 

Dinsdag 20 september dansles op het Meesterwerk. 

 

In de flyer hieronder kunt u alle informatie vinden. 

Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

 

Met vriendelijke groet, 

Josephine, De Schoor, kinderopbouwwerk 

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
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Nieuws van de opvang 

 

Deze week geen nieuws van de opvang. 


