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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 31 oktober 2022 

Belangrijke data 

 

Vrij. 11 nov  Sint Maarten  

Vrij. 11 nov  11.30 uur Meesterwerkviering groep 6. Ouders groep 6 zijn welkom 

Vrij. 11 nov  Studiemiddag( kinderen 12.00 uur vrij) 

    

    

      

Nieuws van de school 

 

Vreedzame school 

Wellicht heeft u hem al zien hangen aan het keukentje of in de groep 

van uw kind. Maar sinds deze week hebben wij een nieuwe grondwet 

op het Meesterwerk. In deze grondwet staan de regels waar wij ons 

allemaal aan houden binnen de school. Wij als leerkrachten zijn erg 

blij met deze grondwet en willen hem dan ook graag aan jullie laten zien. 

De groepen hebben hem allemaal besproken en daarna ook gekeken naar hun 

klassenafspraken. Kloppen deze nog of moeten we nog iets veranderen. Wat hebben wij 

nodig om als groep er voor te zorgen dat het voor iedereen een fijne tijd is op school. 

 

Elke twee weken staat er één regel centraal. Deze krijgt dan extra aandacht binnen de 

groepen. Deze week is dat regel 1:  

Wij houden rekening met elkaar en proberen ons in een ander te verplaatsen. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat iedereen anders is misschien anders 

reageert en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Als we elkaar beter begrijpen kunnen we 

meer van elkaar hebben en het gezelliger hebben samen. Op deze manier werken we aan 

een fijne sfeer in de groep. 
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Gym: 

Om tijdens het omkleden bij gym er voor te zorgen dat er voldoende toezicht is in de 

kleedkamers hebben wij wat aanpassingen gedaan in het haal en breng rooster. Zo 

zullen sommige lessen misschien ietsje korter zijn zodat meester Maarten toezicht kan 

houden bij de jongenskleedkamer terwijl er een juf toezicht houdt bij de 

meisjeskleedkamer. 

Hierdoor zullen er in de ochtend om 8.20 uur geen juffen of meesters meer buiten staan 

bij de Compositie om de kinderen op te wachten. Om 8.20 uur gaan de deuren van de 

Compositie open en moeten de kinderen zelf naar boven naar de kleedkamers lopen. 

Hier staan de juf en meester Maarten de kinderen dan op te wachten bij de kleedkamer. 

Ouders hoeven dus niet mee de kleedkamer in. Het verzoek van de Compositie is dan 

ook, om extra drukte te voorkomen, om buiten afscheid te nemen en de kinderen alleen 

naar boven te laten gaan. De kinderen weten de weg dus dit komt goed. Kinderen die 

vanaf de VSO meelopen blijven dit gewoon doen. 

Denkt u er wel aan dat de gymles echt om 8.30 uur begint. De kinderen moeten dan 

dus al omgekleed zijn! Zorg dus dat uw kind op tijd (8.20 uur) in de kleedkamer is. 

Kinderen die te laat zijn kunnen helaas niet mee gymmen. Als de deur van de Compositie 

al dicht is om 8.30 uur dan moet u even aanbellen. 

 

Oproep schoolreisje en ouderbijdrage 

Alle kinderen hebben nu 2x een brief meegekregen van de AR (activiteiten raad) dit ging 

over de ouderbijdrage en het schoolreisje voor groep 1-7. In deze brieven stond de vraag 

om beide bijdragen over te maken. Helaas hebben wij een groot deel nog niet 

ontvangen. Hierbij dus nogmaals de oproep om alstublieft de ouderbijdrage en het 

schoolreisjes geld over te maken.  

Als u de ouderbijdrage van €35 niet kunt betalen maar een lager bedrag wel dan is dit 

natuurlijk ook mogelijk. Maakt u over wat u kunt missen. Anders kunnen extra 

activiteiten misschien geen doorgang hebben. 

Voor het schoolreisje is het zo dat er voldoende geld moet binnenkomen om het 

schoolreisje te kunnen betalen. Dit is nu echter niet het geval. Dus moet u het 

schoolreisje nog betalen wilt u dit dan alstublieft nog doen voor 1 december.  

Heeft u moeite met betalen vanwege de hoogte van het bedrag dan kunt u dit bij de 

directie aangeven en dan kunnen wij samen kijken naar de mogelijkheden. 

 

         
Schoolfoto’s: De schoolfoto’s zijn weer erg leuk geworden. 

Vandaag ontvangt uw kind de inlogkaart van de leerkracht. Met 

deze inlogkaart kunt u via Schoolfoto.nl uw bestelling regelen. 

Schoolfoto.nl verzendt de foto-set rechtstreeks naar het door u 

opgegeven adres.                      

 

 

 

Zij-instromers gezocht 

De vraag naar personeel in het onderwijs is nog altijd onverminderd groot. Daarom 

organiseert Flevowijs op dinsdag 8 november een informatieavond waar 

geïnteresseerden al hun vragen kunnen stellen aan zij-instromers, oftewel mensen die 

zelf ook kozen voor een overstap naar het onderwijs. Is dit iets voor u? In de bijlage 

vindt u hier meer informatie over 

                                                    

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika, 

Directeur van basisschool het Meesterwerk 
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Nieuws van GO 

 

KDV 

Het thema is herfst! 

Nu even een stukje over de leuke activiteiten die we met de kinderen 

hebben gedaan.  

Zo hebben we in een zoekboek gekeken waar de kinderen gaan zoeken naar een egel, 

een kabouter, en een poes. Ook gaan ze rode paddenstoelen tellen. 

Maar er zijn ook andere kleuren paddenstoelen. En welke kleuren krijgen de blaadjes in 

de herfst? Allemaal vragen waar je over kunt praten met de kinderen terwijl je in het 

boek kijkt. 

 

Voor de vogels is het wat moeilijker om eten te zoeken dus hebben de kinderen een 

voederhuisje gemaakt van een pak melk. Ook zijn er leuke vogels geknutseld voor in de 

boom op de groep.  

De meeste kinderen zijn gek op kleuren en vragen ook geregeld of ze dit mogen doen 

dus hebben we verschillende herfstkleurplaten die de kinderen kunnen kleuren. Hierbij 

bieden we de kinderen verschillende materialen aan die ze kunnen gebruiken zoals 

kleurpotloden, stiften en wascokrijtjes. Zo ervaren kinderen hoe is om met deze 

materialen aan de slag te gaan. 

 

We zijn op stap geweest naar het bos! Dit vonden de kinderen geweldig! Zelf beleven 

hoe het bos eruit ziet in de herfst. Op zoek gaan naar eikels, kastanjes en bladeren. Ook 

hebben we bladeren en kastanjes op de groep zodat ook de kinderen die niet in het bos 

zijn geweest de bladeren en kastanjes kunnen zien en voelen. 

 

Het is bijna Sint Maarten! 

We vinden het leuk om met de kinderen die Sint Maarten gaan lopen een lampion te 

knutselen. 

Een aantal kinderen hebben al een fles meegenomen om een lampion mee te maken. 

Heeft u dit nog niet gedaan en vind u het leuk dat uw kind een lampion kan maken op de 

groep wilt u dan een lege fles meenemen? Alvast bedankt. 

 

Groetjes van het KDV 
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