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

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

 

Maandag 20 februari 2023 

Belangrijke data 

 

Vrij 24 feb   15.15 start van de voorjaarsvakantie 

Ma 6 mrt   eerste schooldag na de vakantie  

   

    

      

Nieuws van de school 

 

 

Vreedzame school 

De komende periode staat er weer een nieuwe regel centraal: 

Wij accepteren dat iedereen anders is 

Wij vinden het heel belangrijk dat ieder kind zichzelf mag en kan zijn. 

Dit houdt wel in dat iedereen elkaar moet accepteren. Hier gaan wij het de komende 

periode extra met elkaar over hebben. 

 

 

 

Meesterwerkstuk 

De opening van het Meesterwerkstuk is vorige week 

geweest. En vorige week zijn ook de eerste workshops 

geweest. De kinderen werken allemaal aan een andere 

discipline en uiteindelijk voeren we met zijn allen een 

musical op. Wij zijn erg benieuwd naar het 

eindresultaat. De eerste oefensessies beloven in ieder 

geval veel goeds! Alle kinderen zijn onder leiding van 

een professional en een leerkracht van onze school aan 

het werk gegaan. Door de school heen klonken al mooie 

geluiden van de Cajons, de liedjes van de 

Leeuwenkoning klonken al prachtig, het script is 

doorgenomen, de eerste dansjes zijn gemaakt en de 

eerste ontwerpen zijn ook af. Er gaat namelijk een 

groep kinderen werken aan de kostuums maar ook een 

deel aan het decor. Hiervoor gaan zij onder andere 

werken met papier maché. Om dit te kunnen doen 

hebben wij oude kranten nodig. Dus wilt u de komende tijd uw oude kranten bij ons op 

school inleveren? U kunt ze op een tafel leggen voor het keukentje in het midden van de 

school. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Giro 555  

Afgelopen week is er een nationale actie geweest voor Giro 555 voor 

de slachtoffers van de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. 

Hier op school hebben veel kinderen het er over en zijn ze onder de 

indruk van wat er allemaal is gebeurd of ze maken zich zorgen over 

familie die daar woont. Wij zouden graag ook een donatie willen doen 

aan Giro 555 om te helpen waar kan.                                                          
De groep van juf Marianela heeft bedacht om lege flessen te 

verzamelen. Dus hierbij de oproep om uw lege flessen mee te geven aan uw kind. Wij 

verzamelen ze, brengen ze met een deel van de kinderen van school naar de winkel en 

het bedrag dat we ophalen storten wij op Giro 555. U kunt tot en met vrijdag 24 februari 

uw lege flessen inleveren of aan uw kind meegeven. Hiervoor komen dozen te staan bij 

beide ingangen. Vrijdagmiddag worden alle flessen ingeleverd en het eindbedrag zal ik 

met u delen in de volgende Krook. 

 

Vakantie 

Na deze week is het alweer tijd voor de voorjaarsvakantie. We starten weer op maandag 

6 maart. Ik wens jullie alvast (dit is namelijk de laatste Krook voor de voorjaarsvakantie) 

een hele fijne vakantie! Met hopelijk mooi voorjaarsweer. 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuws van GO 

 

Thema; Afrika 

 

Het thema winter ligt weer achter ons en hebben we afgelopen week 

de start gemaakt met het jaarlijks terugkomende Brede school thema 

Afrika. 

Dit thema staat in het voorbereiden van een gezamenlijk musical opreden n.a.v. de film 

De Leeuwenkoning, wat zich afspeelt in Afrika. 

De komende weken zullen alle kinderen in hun groep op een of andere manier werken 

aan dit thema.  

Wij zullen met de peuters de wilde dieren van Afrika nader gaan bekijken en ons 

natuurlijk ook laten meevoeren om toneel talenten te worden. Hierbij worden we allen 

geholpen door ingehuurde professionals die ieder op hun vakgebied ons de kneepjes van 

toneel, zang en dans zullen leren. 

De peuters krijgen samen met de kleutergroepen iedere dinsdag de kans om bij Michele 

coaching te krijgen in een Workshop met Ritmische dans, waarbij zij straks wellicht als 

bewegend decor op het podium kunnen staan! 

 

Deze Workshop is 2 keer een half uur van 10:00/10:30 uur en tussen 10:30/11:00 uur. 

Komt uw peuter niet naar de speelzaal op de dinsdag dan kunt u uw peuter voor één van 

deze halfuurtje natuurlijk langs brengen! Laat u ons dat dan even weten, zodat we daar 

Michelle qua kind aantallen van op de hoogte kunnen stellen. 
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Inmiddels heeft het startsein plaats gevonden gehuld met Djembé muziek, dans, zang en 

verkleed partijen door de kinderen en juffen. De groepen gaan de komende tijd  zich 

verdiepen in  Afrikaanse wetenswaardigheden en voorbereiden op het Grote 

Meesterwerkstuk!  
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De Nationale Voorleesdagen  

 

De Nationale Voorleesdagen waren een wáár plezier voor de peuters én de juffen.  

Waarbij we ook zagen dat ook de papa’s en mama’s hebben genoten van hun momentje 

voorlezen aan de peuters. En in konden zien dat het belang van samen (interactief) 

voorlezen een belangrijk moment is voor de peuters. Zelfs als je wordt voorgelezen in 

een andere taal… de illustratie blijven hetzelfde en iedere peuter herkend deze! 
Dankjulliewel dat jullie er waren  

 

     
 

 

 

 

 

Interview met Jazzlyn 

 

Jazzlyn is aan de beurt en de juffen volgden haar op de voet in en buiten de speelzaal 

want ze weet van wanten. Ze houdt alles in de gaten en is overal voor in en 
betrokken…maar wat ze niet wil weet ze ook heel precies 

Graag verteld ze hoe iets moet of iets gedaan moet worden, da’s best wel handig hoor 

voor ons juffen, zo kunnen zij iets niets vergeten… 

Maar soms is het dan ook best wel is moeilijk als juf nou nét iets anders gaat doen dan 

wat Jazzlyn in gedachten had, haar mimiek speelt dan boekdelen en zonder woorden 

weten we dat ze het er niet mee eens is. 

Gelukkig keert ze weer snel om in volle betrokkenheid, want dat laat ze echt niet 

voorbijgaan en wil erbij zijn! 

 

Of het nu is in de gymzaal…  

 

    
       

 

  Spelen met het ontwikkelingsmateriaal… 

          



 

 

 
 

5 

         
 

 

Buiten overgooien met een bal…     

 

  

             … 

 

  of helpen bij de schoonmaakbeurt van de stoeltjes  

  

Binnenkort ook alweer  4 jaar… en dan weten wij dat ze in de in de kleuterklas net zo 

gaan genieten van haar als bij ons in de peuterklas! 
Veel plezier!!  

 

 

De aardbeving ramp Turkije en Syrië  

 

Vorige week zijn wij opgeschrikt door deze verschrikkelijk ramp en doen de beelden 

hiervan pijn in ons hart! Ieder steentje dat kan bijdragen om op enige manier een 

helpend te kunnen zijn heeft GO! Kinderopvang de oproep gedaan aan al haar 

vestigingen om mee te denken met een ‘eigen’ idee om een financiële bijdrage te kunnen 

schenken aan Giro555.  

Ook wij hebben hier met de peuters aan gewerkt.  

De peuters hebben met hun eigen ‘knipactiviteit’ een ‘hart onder de riem’ versiert en de 

papa’s en mama’s konden tussen te ‘wederopbouw stenen’ hun gift doneren. 

 

Hartelijk dank hiervoor!! 
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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. 

 

 

 

 

Nieuws van de Fant 

 

 

Deze week geen nieuws. 


