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Peuterspeelzaal 036-5296395. School 036-5239002. Kinderopvang 036-5407650 

 

Maandag 12 december 2022 

Belangrijke data 

 

di. 13 dec   start kerstkoor bij de hoofdingang.  

woe. 14 dec   kerstkaarten knutselen 

  

    

    

      

Nieuws van de school 

 

Vreedzame school 

De komende weken staat deze regel nog centraal: 

Wij luisteren naar elkaar en respecteren elkaars mening 

Door naar elkaar te luisteren begrijp je elkaar ook beter. En je hoeft 

het niet altijd eens te zijn maar je bent wel respectvol naar elkaar 

toe. Dit vinden wij erg belangrijk op het Meesterwerk. Daarom staat deze regel de 

komende weken centraal binnen school. 

 

Kerst 

De school is al helemaal in kerstsferen. Overal hangen versieringen, de kerstbomen 

staan te schitteren en bij elke klas hangen de inschrijflijsten voor het kerstdiner. In de 

kerstkrook heeft u kunnen lezen wat er allemaal gaat gebeuren in deze kerstperiode. 

Deze week gaan de kinderen kerstkaarten knutselen. Een deel wordt naar de bewoners 

van Castro Valva gebracht en de rest nemen de kinderen mee naar huis. 

Ook start morgen het kerstkoor. Elke ochtend staat een groep jullie op te wachten met 

kerstliedjes. De deuren aan de zijkant zijn daarom de komende weken dicht. Komen 

jullie allemaal via de hoofdingang naar binnen om naar ze te luisteren?  

Hieronder het rooster wie wanneer aan de beurt is.   

Di 13            1-2A/B Ma 19           7 

Wo 14          ¾ Di 20             8 

Do 15           6 Wo 21       1 T/M 5  

Vrij 16           4/5 Do 22        6 T/M 8 

 

 

 

 

Schoolreisje gaat door! 

Ik ben heel blij dat ik kan melden dat het schoolreisje kan doorgaan! Er is tot nu toe 

genoeg opgehaald om het te laten doorgaan. Hier zijn wij heel blij mee. Bedankt aan alle 

ouders die tot nu toe betaald hebben! Heel fijn dat u naar onze oproep heeft geluisterd. 

We hebben nu genoeg om de kosten van de bussen en entree voor alle kinderen te 

betalen. Heeft u nog niet betaald wilt u dit dan alsnog doen? Dan kunnen we ook wat 

extra’s en wat lekkers meegeven aan de kinderen 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Nieuwe collega’s op school 

Vandaag zijn meester Jaron en juf Kimberley gestart op het Meesterwerk. Meester Jaron 

is 4 dagen in groep 6 en juf Kimberley is 4 dagen in de onderbouw. Wij zijn erg blij dat 

ze bij ons komen werken en wensen ze veel plezier!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika, 

Directeur van basisschool het Meesterwerk 

 

 

 

Nieuws van GO 

 

Sinterklaas 

Wat een feest was er maandag 5 december. Al vroeg verwelkomden 

we Sinterklaas en zijn Pieten op het schoolplein. Er werd gezongen en 

er was een brassband. Wat een feest! Daarna zijn we naar de 

schatkamer van Sinterklaas geweest. Een aantal kinderen heeft bij 

Sinterklaas op schoot gezeten en/of een hand gegeven. Daarna was een tijd voor lekkers 

en een cadeautje. We hebben genoten van het Sinterklaas feest.  

   
Kerst 

De komende weken gaan we aan slag met het thema Kerst. Vorige week hebben we 

samen met de kinderen de groep versierd. Dat ziet er al gezellig uit. 

Ook worden er weer kerstliedjes gezongen en kertsverhalen voorgelezen. Lezen is erg 

belangrijk voor de taalontwikkeling van de kinderen. Daarom lezen wij zeker 1 keer per 

dag voor.  
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Dagje weg  

In het centrum van Almere-Stad is een schaatsbaan gerealiseerd. Deze zal er tot 8 

januari 2023 op het Forum in Almere-Stad zijn. U kunt hier met uw kind naartoe om te 

schaatsen. De kosten zijn 2.50 euro per kind incl. het huren van schaatsmateriaal.    

Ally on Ice | Almere Centrum 

 

 

 

https://www.almerecentrum.nl/nl/agenda/2251422322/ally-on-ice

