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

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

 

Maandag 19 december 2022 

Belangrijke data 

 

ma. 19 dec   groep 5-8 naar kerstconcert in de Kunstlinie 

ma. 19 dec   kerststukjes maken 

ma. 19 dec   kerstkoor groep 7 

di. 20 dec   kerststukjes maken 

di. 20 dec   kerstkoor groep 8 

woe. 21 dec   kerstkoor groepen 1-5 

do. 22 dec   kerstkoor groepen 6-8 

do. 22 dec   kerstviering met de hele school 

do. 22 dec   kerstdiner ( inloop 16.50 start 17.00)  

vrij. 23 dec   kinderen om 12.00 uur vrij. Start kerstvakantie 

ma. 9 jan   studiedag (kinderen vrij) 

di. 10 jan   kinderen weer naar school 

    

    

      

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. Na de kerstvakantie gaan we weer verder met 

een nieuwe regel: Wij helpen elkaar 

 

 

Bezetting van de groepen 

Zoals ik eerder heb aangegeven hebben wij veel zieke collega's op school. De juf van 

groep 6 en groep 8 zijn beide langdurig afwezig. 

Vanwege de afwezigheid van deze leerkrachten hebben wij onderling moeten wisselen 

van collega's en zij wij op zoek gegaan naar nieuwe collega’s om er voor te zorgen dat er 

voor elke groep een collega is zodat alle kinderen gewoon naar school kunnen. Dit is tot 

nu toe namelijk niet het geval geweest. 

 

Groep 8 is meerdere dagen thuis geweest en verdeeld.  

Groep 7 heeft meerdere invallers gehad is verdeeld geweest en heeft thuis gewerkt. 

Groep 6 heeft vijf verschillende leerkrachten gehad, is verdeeld geweest en heeft thuis 

gewerkt. 

De groepen 1-2 zijn gevraagd thuis te blijven of hebben samen in 1 groep gezeten. 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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U ziet dus dat er door de hele school heen veel wisselingen zijn geweest, dit is voor geen 

enkel kind prettig en zeker ook niet wenselijk. We hebben met elkaar gekeken hoe we 

voor alle groepen zoveel mogelijk continuïteit konden creëren.  

 

Zoals u kunt lezen is het een hele puzzel geweest om er voor te zorgen dat er voor elke 

groep iemand is. Helemaal omdat het in deze tijd van grote lerarentekorten extreem 

moeilijk is om mensen te vinden. Wij zijn dus heel blij dat wij twee extra mensen 

hebben kunnen aannemen. Wel moet er geschoven worden om er voor te zorgen dat alle 

kinderen elke dag naar school kunnen. Dit is voor niemand prettig maar wel noodzakelijk 

voor de organisatie. Als school hopen wij op uw medewerking en begrip voor de situatie. 

Ik wil het team ook bedanken voor hun enorme inzet en flexibiliteit de afgelopen weken. 

Het heeft veel van ze gevraagd maar met hun grote onderwijshart hebben ze dit toch 

allemaal maar gedaan! 

Na de kerstvakantie zal de groepsbezetting er zo uit zien: 

 

U ziet dat er nog gaten zijn op dinsdag en donderdag in groep 7. Hier gaan wij met het 

team naar kijken op de studiedag van 9 januari en dit hoort u dan ook maandag 9 

januari. 

 

Kerst 

Vorige week zijn we elke ochtend verwelkomd door een kerstkoor. Wat hebben de 

kinderen mooi staan zingen en wat leuk om te zien hoeveel ouders er zijn komen kijken. 

Ook deze week hebben we nog elke ochtend een kerstkoor. U bent van harte welkom om 

te komen luisteren! 

Deze week staat nog vol met kerstactiviteiten: een kerstconcert voor groep 5 tot en met 

8, kerststukjes maken voor alle groepen, een gezamenlijke kerstviering met alle kinderen 

onder schooltijd en als afsluiter donderdag het Kerstdiner na schooltijd. Wij zouden het 

leuk vinden als de kinderen donderdag overdag ook al gezellig kerstig zijn gekleed, denkt 

u aan een foute kersttrui, een kerstdiadeem, een mooi kerstshirt of gezellige 

kerstoorbellen. Dit mag maar is natuurlijk niet verplicht. 

 

Voor het kerstdiner is het bedoeling dat elk kind een hapje meeneemt. Op die manier 

onstaat er een mooi buffet in elke groep. Als u nog niks heeft ingevuld op de lijst bij de 

deur dan kunt u dit nog steeds doen!  

 

Donderdag gaan om 16.50 uur de deuren open. U kunt dan samen 

met uw kind het hapje naar de groep brengen. Daar start om 17.00 

uur het kerstdiner. De kinderen mogen deze avond in hun mooiste 

kerstoutfit komen. De kinderen moeten hun eigen bord, beker en 

bestek meenemen in een plastic zak. Na het kerstdiner krijgen zij 

in deze zak hun gebruikte spullen weer mee naar huis 

 

U kunt tijdens het kerstdiner gezellig naar de kerstmarkt die in de middenruimte staat 

opgesteld. Daar kunt u met een hapje en een drankje wachten op uw kind en vast zijn of 

haar kerstknutsels kopen. Het kerstdiner eindigt om 18.00 uur. U kunt uw kind dan weer 

bij de groep ophalen.  

 

Na het kerstdiner gaan we ook vast de kerstversiering van de gangen opruimen. Uw hulp 

is daarbij hard nodig! Blijft u dus alstublieft even hangen om te helpen met opruimen. 

 1-2A 1-2B 3-4 4-5 6 7 8 

Maandag  Euridice Sylvana  Manuela Marianela Jaron Sebastiaan Dean 

Dinsdag  Euridice Sylvana/ 

Lilian 

Manuela Marianela Jaron ? Dean 

Woensdag  Euridice Lilian Manuela Marianela Jaron Sebastiaan Dean 

Donderdag  Kimberley Lilian Manuela Marianela Jaron ? Dean 

Vrijdag  Kimberley Lilian Manuela Marianela Serena Sebastiaan Dean 
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Vele handen maken licht werk! 

 

Vrijdag gaan de kinderen tot 12.00 uur naar school en daarna begint voor hen lekker de 

kerstvakantie! 

 

 

Fijne vakantie 

Dit is alweer de laatste krook van dit schooljaar. Via deze weg wil ik jullie alvast een fijne 

kerstvakantie wensen. Vol met mooie momenten, 

gezellige tijden en tijd om lekker uit te rusten samen 

met het gezin. 

Dinsdag 10 januari verwachten wij dan weer alle 

kinderen op school en helemaal klaar voor het nieuwe 

jaar! 

 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika, 

Directeur van basisschool het Meesterwerk 

 

 

 

Nieuws van GO 

 

Krook bijdrage Peuterspeelzaal; maandag 19 december 

 

 

Thema; Kerstfeest! 

 

We zijn alweer druk aan de slag om het in de speelzaal Kerst-gezellig te maken. De 

bouwhoek is veranderd in een Kerst-bos, waar de peuters kunnen ontdekken dat er 

dennenboom staat versiert met lichtjes, slingers en ballen maar ook die nog geen 

versierde takken hebben. Net als in het Kerstliedje O’ Dennenboom, wat we met de 

peuters zingen, daarnaast zingen we ook het liedje Klinklokje klingelingeling. 

Daarnaast maken we natuurlijk ook onze eigen Kerstversiering met knip,  
plak en schilder werk uit eigen ontdek mogelijkheid  

 

School breed wordt er door alle kinderen een mooie kerstkaart gemaakt die op 

verschillende wijze aan iemand gegeven gaat worden, zoals ouderen in een 

verzorgingshuis, de lieve buurvrouw of familielid etc.  

De peuters hebben wij in de kaart laten ‘schrijven’ met een pen en een mooie tekening 

laten maken met wascokrijt en gepraat over aan wie ze deze kaart zullen geven. Samen 

met papa en mama kunnen ze de kaart cadeau doen in hun eigen gemaakte keuze. 

Graag horen wij de reacties terug over wie, en hoe de kaart ontvangen is. Zodat we het 

later met de peuter in hun eigen belevingswereld over kunnen praten. 

 

Donderdagochtend 22 december staat er een Kerstlunch op het menu vanaf 10:30 uur 

zijn dan alle peuters welkom. 

Zoals u gewend bent wordt het Kerstmenu door ons allen opgemaakt en vragen wij u 

hierbij te helpen. Er hangt er in de speelzaal een Kerstboommenulijst waar u als ouder 

een Kerstbal van af kunt nemen met het menu-onderdeel naar uw smaak.  

Óp naar een feestelijk en smakelijke lunch met alvast dank namens de  

peuters! 

Vanaf 12:00 uur kunt u aankomen schuiven zodat we met elkaar de Feestelijk ochtend 

kunnen afsluiten     

 



 

 

 
 

4 

 
  Natuurlijk mag chocolademelk niet vergeten worden 

 

Vanzelfsprekend wensen wij iedereen hele fijne Feestdagen en een mooi 2023 toe 

  

 

       
 

 

Interview met Ronnie  

Onze altijd zo rustige Ronnie, die zich stilletjes genietend door de speelzaal bewoog en 

kijkend naar wat de andere peuters rond hem heen toch allemaal aan het doen waren… 

Die zich hier rustig heeft laten groeien en nu laat zien en hóren hoeveel jaar hij bijna is 

“vier jaar” zegt hij met een grote lach op zijn gezicht. 

Ronnie heeft laat zich nu ook meevoeren in het rollenspel met zijn vriendjes om hem 

heen en de juffen kijken hier genietend naar. Deze keer ligt zijn (grote) vriend Dario met 

een hoed op zijn gezicht in de snoezelhoek… wat is er gebeurt? 

“Hij is dood” zegt Ronnie met een ‘wat nu?’ gezicht, want Dario geeft geen ‘leven’. 

Misschien moet je ‘m maar even roepen? Ronnie roept maar Dario geeft geen kik terug, 

oei! Hij pakt de hoed van Dario’s gezicht…” hij is dood”. Moeten we de dokterspullen dan 

maar halen en kijken of we hem beter kunnen maken?! Ronnie haalt de dokters koffer uit 

de huishoek en rommelt erin en haalt er een tangetje uit. Wat heb je daar? “voor in zijn 

mond” laat hij zien en voorzichtig stopt hij het tussen de lippen van Dario… Ja! Dario 

doet zijn ogen open en begint met lachen “hij is beter!!” 

Dankjewel dokter, en ze schudden elkaar de hand  
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Als juf hem naar juf Kim en juf Petra brengt laat hij haar plots nog even zijn kunsten 

zien. Juf is onder de indruk als ze hem met zijn rugtas op zijn hoofd door de gang ziet 

lopen…wauw, de rugzak valt er niet af!  Met veel plezier loopt hij helemaal tot aan de 

Kerstbomen in de grote-gang dat is knap van jou!  

Vol trots gaat hij aan tafel en geniet hij smakelijk van zijn middag maal   

 

   
 
  

Ook uw peuter laten interviewen voor in de Krook? Geef uw goedkeuring 

dan door aan ons. 

 

Wát een feestje 

 

Juf Coby had een feestje… en wat is ze verwend!  

Dánk jullie wel voor alle lieve verjaardag ’s wensen en cadeautjes die ze heeft mogen 

ontvangen! En wat is ze trots dat ze ‘op haar leeftijd’ nog heerlijk ‘jong’ en zó gewenst 

haar liefdevolle werk mag doen  

 

     
 

 

Meedraaien op een ochtend 

 

Heeft u ‘m al gespot de meedraailijst? Kom dan fijn een ochtendje 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.  


