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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 7 november 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 

Deze week staat nog steeds regel 1 centraal: 

Wij houden rekening met elkaar en proberen ons in een ander 

te verplaatsen. 

 

Afwezigheid juf Ilona. 

Vanwege een zware operatie zal juf Ilona vanaf 14 november tot en met ,in ieder geval, 

de kerstvakantie niet op school zijn. 

Wij zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het zoeken van vervanging voor 

groep 6. Zoals u echter weet hebben wij te maken met grote tekorten in het onderwijs 

en wordt het een hele puzzel om dit voor elkaar te krijgen. Het kan zo zijn dat er daarom 

wat dingen veranderen in de ondersteuning van sommige groepen of dat er soms wordt 

gevraagd om een bepaalde groep thuis te houden om een andere groep te kunnen 

opvangen. Dit om voor alle kinderen van school zoveel mogelijk continuïteit te verzorgen. 

Thuis houden is de laatste optie maar in uiterste nood kunnen wij helaas niet anders. 

Mocht dit het geval zijn voor uw kind dan wordt u hier natuurlijk op tijd van op de hoogte 

gesteld.  Met elkaar zijn we aan het zoeken naar een geschikte oplossing en iedereen wil 

hierin zijn steentje bijdragen. Hier ben ik uiteraard heel erg blij mee! Ook met alle ouders 

die willen meedenken en begripvol zijn in moeilijke tijden ben ik heel erg blij! Bedankt 

dat u allen het beste voor heeft met alle kinderen van het Meesterwerk. 

 

Sint Maarten 

Aankomende vrijdag is het Sint Maarten. Een feest 

dat in Almere nog altijd gevierd wordt. Maar wat is 

Sint Maarten nu eigenlijk. 

Op 11 november wordt elk jaar Sint-

Maarten gevierd. Die datum is de dag waarop Sint 

Maarten, of Maarten van Tours werd begraven. Hij 

was een beroemdheid tijdens zijn leven omdat hij 

goed voor de arme mensen zorgde. Om die reden is 

11 november een feestdag geworden. Kinderen 

trekken dan met een lampion waarin een kaarsje of 

lampje brandt langs de deuren om Sint Maarten liedjes te zingen. Ze krijgen dan een 

snoepje. Meer informatie kunt u vinden op Sint-Maarten (feest) - Wikikids. 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
https://wikikids.nl/Maarten_van_Tours
https://wikikids.nl/Maarten_van_Tours
https://wikikids.nl/Maarten_van_Tours
https://wikikids.nl/Sint-Maarten_(feest)
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Ook op school besteden wij deze week aandacht aan Sint Maarten. De kinderen hebben 

het er over, lezen erover, kijken filmpjes en oefenen zelf ook wat liedjes.  

Ook zullen wij vrijdag 11 november van 17.00 uur tot 18.00 uur bij de hoofdingang 

staan. Kinderen die langskomen en een liedje zingen krijgen van ons een snoepje. 

U bent samen met uw kind van harte welkom! 

 

Herhaalde 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 niet doorgaan. 

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.  

Als er niet voldoende wordt betaald gaat het schoolreisje helaas niet door! Deze 

beslissing wordt op 1 december gemaakt. 

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. 

 

Muzieklessen 

Vanaf deze week komen er stagiaires van 

het Conservatorium in Amsterdam 

muzieklessen geven in de groepen 3-8. 

Groep 3/4 en groep 4/5 hebben op vrijdag 

les van juf Simone en Meester Timothy. 

Groep 6, 7 en 8 hebben op maandag les 

van juf Judith. Deze lessen worden, onder 

begeleiding van hun eigen juf of meester, 

gegeven in het muzieklokaal. We zijn blij 

dat we stagiaires hebben gevonden die dit 

willen doen! 

      

   
                                                    

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika, 

Directeur van basisschool het Meesterwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3 

Nieuws van GO 

 

 

Van de Peuterspeelzaal 

 

Thema; het is Herfst 

 

Een leuk thema voor ons allemaal er is zoveel te beleven als het herfst 

is! De bouwhoek is veranderd in een heus bos waar van alles te vinden 

is. In de boom, die de peuters geschilderd hebben, hangt vol met zelfgemaakte 

eekhoorntjes van een wc-rolletjes met oogjes van eikel-hoedjes, een mondje van een 

eikel en een lange staart van papier. Onder de bladeren zijn kleine egeltjes te vinden, 

want daar verstoppen de egeltjes zich onder om lekker te slapen…sssttt! 

 
 

  Dario heeft een grote en kleine dennenappel gevonden 

 

Liedje 

 

Eekhoorn, eekhoorn met je lange staartje 

Eekhoorn, eekhoorn spring je met een vaartje 

Tikke, takke, tomen 

Roetsj, door de bomen  

 

Nationale Kinderboekenweek  

 

Eén van de activiteiten tijdens deze week was er een voorlees activiteit school breed 

waarbij iedere groep een voorleesbezoek van een andere groep kreeg. 

De peuters kregen bezoek van kinderen van groep 6 met een zaklantaarn paraat 

kwamen zij voorlezen in onze hutjes. Voor allemaal best wel even spannend…. maar wél 

met groot succes! 

 

  
 

 

 

 



 

 

 
 

4 

Interview: Dario 

 

Het is de beurt aan Dario om ons vertellen wat hij allemaal beleeft op de speelzaal. Nou 

dat kan hij wel hoor, hij heeft altijd wel wat te vertellen deze vrolijke man en is altijd wel 

voor ‘in’ om nieuwe gebeurtenissen aan te gaan. Hij is stoer, “sterk, als spiderman” en 

weet al best veel!  

Zo laat hij ons plotseling zien en horen… hij kruist zijn armen en roept “Stop, geen plastic 

op de straat!!” Mag het dan wel in het bos, vraagt juf en ze loopt hierbij naar het bos 

“Nee, dat mag niet” en ook hier laat hij zijn gekruiste armen zien. Wijs gesproken hoor!! 

Dario wordt al bijna 4 jaar en uit de (3+) kast haalt juf het memoriespel om peuters wat 

meer uitdaging te geven waarbij ze goed moeten opletten en concentreren. Niks mis 
mee, Dario laat zich van zijn blije kant zien  

Ook is hij op visite geweest in de kleuterklas, bij het peuter/kleuter uitwisseling half 

uurtje. Helemaal spannend hoor, nog eventjes wachten en dan gaat hij zelf naar de 

kleuterklas, waar nu zijn grote broer Diako zit. “Hier zit Diako en daar is zijn Dinosaurus 

tas” wijst hij nog even voor we weggaan. Wauw, dan krijg jij straks ook een ‘eigen stoel’ 

wat ben je toch al groot… “4 jaar” zegt hij met een grote, trotse glimlach! 

  

           
       Spiderman   stop!          Blij            Kleuterklas 

 

 

Wilt u ook uw peuter laten interviewen voor in de Krook geef dit dan door aan ons. 

 

 

Sintmaarten lampion 

 

Vrijdagavond 11 november dan is het Sintmaarten avondje er weer. Mocht u met uw 

peuter deze avond willen lopen met een eigen gemaakte lampion dan nodigen wij u 

graag uit om deze samen met uw peuter op de speelzaal te komen maken.  

Dinsdag, donderdag en vrijdagochtend tussen 9:00 en 10:00 uur hebben wij het 

materiaal klaarliggen voor een Herfstachtige lampion. Laat u even weten of u komt? 

 

Meedraaien op een ochtend 

 

Heeft u de meedraailijst al gespot, om een fijn ochtendje samen met uw peuter te 

beleven? De meedraailijst hangt naast de deur in de gang.  

Twijfelt u of u er juist aan doet om te blijven? Overleg het dan even met ons. Tot snel! 

 


