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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 28 november 2022 

Belangrijke data 

do. 1 dec.  SintCrea groepsdoorbroken 

vrij. 2 dec.  08.45 uur Meesterwerkviering groep 1-2A  

vrij. 2 dec.  Groep 6-8 Surprises inleveren tussen 15.15-16.15 

ma. 5 dec.  Sinterklaasviering. Kinderen 12.00 uur vrij 

    

    

      

Nieuws van de school 

 

Vreedzame school 

De komende weken staat een nieuwe regel centraal: 

Wij accepteren dat iedereen anders is. 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn. Iedereen 

vindt andere dingen leuk, reageert anders en heeft andere interesses. 

Wij vinden dat deze verschillen er mogen zijn en dat het juist fijn is omdat je zo van 

elkaar kunt leren. De komende twee weken staat deze regel dus centraal binnen school. 

 

Sinterklaas 

Afgelopen week zijn de Pieten al in school geweest. In vele lokalen is Rommelpiet 

geweest, dat konden we zien aan alle spullen die niet op hun plek stonden. Ook heeft 

ieder kind een zakje pepernoten gekregen van Sinterklaas en zijn Pieten. Deze week 

gaan de kinderen groepsdoorbroken Sint knutselen. Zodat er in de school nog meer 

gezellige Sintwerkjes komen te hangen. Maandag 5 december komt Sinterklaas ook langs 

op school. Hij komt samen met zijn Pieten de kinderen een bezoekje 

brengen. De kinderen moeten maandag gewoon om 8.30 uur in de 

groep zijn. Daarna gaan we gezamenlijk naar buiten om Sinterklaas 

te ontvangen. U als ouder bent, buiten, daarbij van harte welkom. 

We verwachten Sinterklaas rond 8.40 uur te verwelkomen op het 

schoolplein. We wachten hem daar op met liedjes en een praatje. 

Daarna gaan we met de kinderen weer naar binnen om gezellig 

samen Sinterklaas te vieren tot 12.00 uur. Denkt u eraan dat de 

kinderen maandagmiddag vrij zijn!  

 

 

Zieke collega’s op school 

Nog steeds hebben wij 2 zieke collega’s op school. Het is nog niet duidelijk wanneer deze 

collega’s weer terug zijn. We hebben er daarom voor moeten kiezen om wat collega’s te 

wisselen. Meester Dean zal de komende tijd 5 dagen voor groep 8 staan. Om dit te 

kunnen doen betekent het wel dat er op andere plekken binnen school gaten ontstaan en 

er extra hulp aan kinderen niet door kan gaan. Door meester Dean de hele week voor de 

groep te zetten valt er een gat van 2 dagen in groep 7 en een dag in groep 1-2. Ook de 

ondersteuning aan groep 4-5 en zijn ICT taken komen stil te liggen. We hebben helaas 

nog geen passende oplossing hiervoor gevonden. Deze week zal juf Annika 2 dagen voor 
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groep 7 staan en is juf Euridice gewoon in groep 1-2A. Dit is geen ideale situatie en we 

zijn druk aan het zoeken naar vervanging, maar dat is in deze tijden van lerarentekorten 

een hele puzzel. Ik houd u op de hoogte mogen er dingen veranderen. De groepen waar 

het deze week om gaat hebben al een bericht van mij ontvangen. 

 

Meesterwerkviering groep 1-2A 

Aanstaande vrijdag is de Meesterwerkviering van groep 1-2A. De groep van juf Euridice 

zal dan optreden voor de hele school om 08.45 uur. De ouders van deze groep zijn van 

harte welkom om te komen kijken! Zij kunnen hun kind om 08.20 uur naar de groep 

brengen en daarna vast plaatsnemen in de speelzaal.  

 

Opstap 

in de bijlage van deze krook vindt u een uitnodiging voor het programma Opstap van de 

Schoor. Heeft u een kind in groep 1-2 en wilt u uw kind zo goed mogelijk voorbereiden 

op groep 3 dan kunt u zich opgeven voor dit programma. In de bijlage staat alle 

informatie. 

 

Schoolreisje 

Aan het einde van het schooljaar gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje. Zoals u 

in de brief heeft kunnen lezen over het schoolreisjes geld moet er genoeg betaald zijn om 

het schoolreisje door te laten gaan. Op dit moment is dit nog steeds niet het geval.  

Als er op 1 december niet genoeg betaald is om de kosten te dekken dan gaat het 

schoolreisje dit jaar niet door!  

Heeft u dus nog niet betaald wilt u dit dan alsnog zo snel mogelijk doen? Heeft u moeite 

met de hoogte van het bedrag komt u dan bij de directie langs om samen te bespreken 

wat er mogelijk is. Ik laat u in de krook van 12 december weten of we genoeg geld 

hebben binnengehaald. 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika, 

Directeur van basisschool het Meesterwerk 

 

 

 

Nieuws van GO 

 

Thema; het Feest van Sinterklaas  

 

De hoeken van de speelzaal zijn veranderd in Sinterklaas stijl, van 

pakjes winkel waar speelgoed gekocht en ingepakt kan worden door 

de peuters. Een thuiswerk plek voor de Sint waar de hij rustig kan 

schrijven in zijn boek, kan telefoonneren en googelen op de pc. De bouwhoek is 

veranderd in een stal voor Ozosnel het paard, daar is alles waar hij blij van wordt, hooi, 

stro, water en natuurlijk een overheerlijke wortel ligt er iedere avond voor ‘m klaar. De 

huishoek is een gezellige huiskamer waar een openhaard is gemaakt, er wordt gezongen 

en er worden pepernoten gebakken in de oven, natuurlijk kun je je er verkleden als Sint 

of Piet.  

De peuters zijn druk met het maken van hun eigen paard Ozosnel, vergeet u hierbij niet 

om een (kleine) doos voor uw peuter mee te nemen voor deze activiteit?! 

Afgelopen donderdag zijn we verrast met wat lekkers in ons zelfgemaakt 

schoentje…maar wat had rommel Piet een rommel achter gelaten!  

Kortom de gezellige sfeer zit er helemaal in bij ons. 
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O, ja op de gang kun je op schoot bij Sinterklaas 

 

 

Bezoek van Sinterklaas op school 

 

Maandagochtend 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken. En 

zal hij samen met zijn Pieten alle kinderen van Het Meesterwerk blij 

komen verrassen! Over de tijd en verdere toedracht van deze ochtend 

krijgt u aankomende week op Konnect meer uitleg.  

Natuurlijk willen wij hen ook kunnen verrassen en willen u vragen daarbij 

te helpen door uw peuter een mooie tekening te laten maken, vergeet er 

niet bij om erbij te schrijven wat uw peuter over de tekening te vertellen 

heeft want dat is natuurlijk voor Sint een prachtig cadeau! Wij hebben 

een mandje op de speelzaal staan en zullen deze aan Sinterklaas 

aanbieden wanneer wij hem bezoeken deze ochtend. 

Alvast bedankt ! 

 

 

Liedje; Zachtjes gaan de paardenvoetjes 

 

Zachtjes gaan de paardenvoetjes 

Trippel, trappel, trippel, trap 

’t Is het paard van Sinterklaasje 

Stippe, stappe, stippe, stap 

 

En ‘t paardje draagt met gemak 

Sinterklaasje over het dak 

‘t Paardje draagt met gemak 

Sinterklaasje over het dak 

 

 

Pietengym  

 

Onze gym juf Jalysa heeft de peuters afgelopen dinsdag verrast met een gymzaal vol 

met Pieten attributen, zo konden te peuters alvast oefenen én zelf ontdekken hoe knap 

Pieten zijn! Volgende week zal juf Jalysa ons verrassen met een Pieten-diploma! 

Natuurlijk hebben de juffen ook gezorgd dat alle peuters de Pieten kunsten konden 

oefenen want buiten om het grasveld heen hebben zij een heus parcours gemaakt en ook 
deze ‘Pieten’ krijgen hun Pieten diploma  
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Interview: Filippo 

 

Onze vrolijke Filippo wordt ook alweer 4 jaar en zal na de Kerstvakantie naar de 

basisschool gaan, hij is eraan toe en wil heel graag! Filippo bekijkt eerst alles even met 

een serieuze blik op een afstandje af maar heeft al snel de smaak te pakken en dan zijn 

vrolijke ik zien en gaat er dan helemaal voor 

Afgelopen maandag is hij verblijd met de geboorte van een broertje “de baby is geboren” 

verteld hij samen met papa maar hoe zijn broertje heet laten ze nog even niet weten en 

kijken hier geheimzinnig bij… 

Als donderdag Oma hem komt brengen vraagt juf het nog maar is, met een beetje hulp 

van oma zegt hij met een grote glimlach “Carlo”! 

Werk aan de winkel… we maken met z’n allen een verrassing voor Carlo en Filippo doet 

alvast zijn best met het kleuren van de kleurplaat voor zijn baby-broertje en gaan we 
binnenkort het ‘beschuit met muisjes’ feestje vieren 

In de kring vragen wij hem honderduit want wij willen allemaal wel weten of zijn broertje 

er hetzelfde uit ziet als onze babypop, van tandjes…” die heeft hij niet” tot hoe weet je 

dan jouw baby een broertje is? “Zó”, en zijn vinger wijst ernaar, wij weten genoeg  

Wij wensen Filippo, papa en mama veel plezier met Carlo toe en hopen hem natuurlijk 

snel te kunnen zien!  

 

      
 

Filippo is ook helemaal in de Sinterklaas stemming en samen met Dario gaan ie aan de 

slag in de pakjeswinkel. Er wordt geknipt en geplakt met plakband (best lastig hoor dat 

plakband) en het lukt om de auto in te pakken. 

”In de zak stoppen” zegt hij trots en in vrolijke samenwerking voeren ze zijn plan uit. 
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Wilt u ook uw peuter laten interviewen voor in de Krook geef dit dan door aan ons. 

 

 

Meedraaien op een ochtend 

 

Heeft u ‘m al gespot de meedraailijst? Kom dan fijn is een ochtend met uw peuter de 

speelzaal beleven. 

Tot snel! 

Twijfelt u of u er juist aan doet om te blijven, overleg het dan even met ons.  

 

 

  


