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

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

 

Maandag 20 maart 2023 

Belangrijke data 

 

Do 23 mrt   studiemiddag. kinderen 12.00 uur vrij 

Vrij 24 mrt   studiedag. Kinderen hele dag vrij 

Woe 29 mrt   schoolvoetbal 

Do 6 april   paasontbijt 

Vrij 7 april   Goede Vrijdag. Kinderen vrij 

   

    

      

Nieuws van de school 

 

Vreedzame school 

De komende periode staat de volgende regel centraal: 

Wij luisteren naar elkaar en respecteren elkaars mening. 

 

 

Update zieke collega’s 

Zoals u weet hebben wij op dit moment 3 langdurig zieke collega’s.  

Juf Ilona van groep 6 is begonnen met haar behandelingen en tot nu toe gaan die heel 

erg goed. Op de momenten dat zij zich goed voelt is zij op school om met enkele 

kinderen apart te werken. Juf Merel van groep 8 is haar uren weer heel rustig aan het 

opbouwen en is nu 3 momenten per week op school om te werken aan administratie of te 

werken met kleine groepjes. 

Juf Inge is helaas nog niet op school. Zij voelt zich al iets beter maar nog steeds niet 

goed genoeg om op school te zijn. Onderzoeken wijzen ook nog niet uit waar de klachten 

vandaan komen. Helaas is het ook nog niet duidelijk wanneer zij weer op school is. Wij 

houden u op de hoogte. 

 

 

Studiedagen 

Komende week hebben wij als team 2 studiedagen. 

Donderdagmiddag gaan wij het hebben over de 

Vreedzame School en onszelf daar nog meer in verdiepen. 

Op vrijdag gaan wij het hebben over de analyses van de 

toetsen die gemaakt zijn. Denkt u eraan dat de kinderen 

dus donderdagmiddag om 12.00 uur vrij zijn!  

 

Voorleeswedstrijd 

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober is er binnen school een voorleeskampioen 

gekozen: Kencia uit groep 7. Omdat zij de winnaar was van school mocht zij door naar 

de voorrondes van de Almeerse Voorleeswedstrijd. Ook deze ronde is zij goed 

doorgekomen en zij is nogmaals door naar een volgende ronde. Hieronder een stukje van 

Kencia waarin zij hierover vertelt: 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Hallo ik ben Kencia ik ben 10 jaar oud en zit in 

groep 7. Ik ga meedoen aan de voorleeswedstrijd 
van Almere. Hiervoor heb ik ook meerdere 
wedstrijden moeten winnen (de school ronde en 

Almeerse selectieronden) Bij de school ronde had 
ik eigenlijk stiekem wel verwacht dat ik zou 

winnen, maar bij de selectieronden werd de 
spanning verhoogd. Ik had echt niet verwacht dat 
ik zou winnen en door zal gaan naar de volgende ronde. Daarom ben ik ook heel 

erg blij dat ik door ben gegaan naar de volgende ronde en ik hoop dat het 
avontuur hier nog niet stopt! 

 
Wij wensen Kencia allemaal heel veel succes en hopen natuurlijk dat ze heel ver komt! 

Duimt u met ons mee?!  

 
Meesterwerkstuk 
De kinderen zijn nog steeds druk aan het oefenen voor de Lion King die we op 14 april 

gaan opvoeren in de Glasbak. Ook de kinderen van het decor zijn hard aan het werk. Het 

verzoek van de decorgroep om de kinderen die daar bij helpen op donderdag oude 

kleding aan te doen die vies mag worden. Ze werken met verf, lijm en papier mache. Dus 

doe uw kind kleding aan waarbij het niet erg is als ze een beetje knoeien. 

 

Deze week ontvangt u via Social Schools de officiële uitnodiging en alle extra informatie 

die hierbij komt kijken! 

 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek.  

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika 

 

 

 

 

 

Nieuws van GO 

 

 
Thema; Afrika 

 

Zoals bekend is hebben we het druk op de speelzaal met het thema 

Afrika en de dieren in de jungle. Schoolbreed bereiden we ons voor op het gezamenlijk 

musical optreden n.a.v. de film De Leeuwenkoning. 

In de speelzaal zijn de hoeken al hier en daar veranderd en kunnen de peuters volop op 

ontdekking gaan naar de dieren die in de jungle leven. 

Natuurlijk laten we de peuters tijdens via rollenspel de dieren ‘leven’ en verhalen 

beleven, net zoals op het toneel of in de film. 

We gaan mee in hun eigen vertelde verhaal en geven hen applaus om hun toneel talent.  

Juf Michelle laat ons op de dinsdagochtend workshop* dansen als dieren, en laat ons 

bewegen als leeuwen, slangen enz. met bijpassende muziek.  

Tip; Via spotify of YouTube kunnen we de muziek beluisteren en ons samen met de 

peuter laten meevoeren in de dierendans 

Muziek; Dieren uit de dierentuin van DD Compagny / Ik loop, ik loop van Dirk Schele en 

Manic Forust van Derek Fietcher 
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Hoe meer we oefenen hoe beter we straks als bewegend decor op het podium staan! 

Inmiddels is de dag van de première bekend, vrijdag 14 April,  het  

hoe, wat en waar zal later bekend worden gemaakt. 

 

 
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 halfuurtjes 

natuurlijk langs brengen! Laat u ons dat dan even weten, zodat we daar Michelle qua kind 
aantallen van op de hoogte kunnen stellen. 

    

 

  

     
 
   Gluren en turen vanuit de kijk hut  

   

 

Interview met Thomas 

 

Thomas is op de speelzaal niet zo’n prater, maar we weten…dat is hij thuis wél. Toch 

verdient hij ‘zijn interview’ want hij is dat vrolijke en betrokken mannetje. Die het niet 

met woorden doet maar op zijn eigen manier laat weten dat hij erbij is en gezien wil 

worden 

Er gaat hem aan niets voorbij en met z’n unieke mimiek laat hij iedereen weten dat hij 

mee wil spelen of dat hij iets wil hebben. Graag speelt hij met anderen en daagt hen uit 

in zijn spel of activiteit met…kijk mij is! 

 

  
 

Niet zo gek dat hij ook in de gymzaal zijn mannetje staat, hij kan het gewoon! Thuis 

heeft hij zijn twee broers die hem dat voordoen en daar gaat hij niet voor onder en gaat 

ervoor met zichtbaar groot plezier en brede glimlach. 

Juf heeft hem uitgedaagd met de bal, van rollen over en weer, stuiterend en gooiend. 

Geen probleem natuurlijk, juf krijgt met een ondeugende blik de bal zo hard mogelijk 

weer teruggegooid.  
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Oké juf zal hem is even uitdagen en kijken of ie ook kan basketballen… pff mákkelijk al 

stuiterend met zijn hand op de bal loopt hij rond! 

      
       

Maar soms heeft juf ook een overwinning… en vraagt hij nu om het “koekje” bij zijn 

afsluiting van de speelzaalochtend.  

          

       
 

Ja, we weten dat het wel goed komt met dat praten, want dat kan ie écht wel 

Binnenkort volgt er voor hem en het gezin een nieuw avontuur, zij gaan verhuizen naar 

Engeland waar opa, oma en andere familie leden wonen, wij wensen hen allen het 

allerbeste toe. En voor Thomas veel plezier op zijn toekomstige school toe! 

 

Uw peuter ook geïnterviewd willen zien in een volgende Krook?  

Laat dit ons dan even weten want zonder uw kennisgeving hierin kunnen wij dit niet 

doen.   

 

Uw bijdrage voor de aardbeving ramp in Turkije en Syrië  

 

Uw bijdrage voor de wederopbouw voor de getroffen gebieden heeft zeker zijn steentje 

bijgedragen. We zijn blij en trots met het opgehaalde bedrag van 170.05 euro, 

ontzettend bedankt hiervoor! 
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Iets te vertellen 

 

Het zal u opgevallen zijn dat onze stagiaire juf Maruska niet meer bij ons op de speelzaal 

is, zij heeft de overstap gemaakt naar het KDV en de BSO.  

In haar plaats hebben wij juf Daisy mogen verwelkomen, wij wensen haar succes en veel 

plezier toe in haar nieuwe functie. 

Daisy stelt zichzelf  voor… 

 

 
Hoi allemaal,  

 

Even voorstellen! 

Ik ben Daisy de nieuwe stagiaire van Go kinderopvang. Ik ben recent begonnen met de 

BBL- opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker.  

Ik heb er zin in en vind het best spannend. 

 

Liefs, Daisy 

 

  

Papa en Liv verrasten ons door te vertellen dat de baby geboren is… 

 

… Liv verteld ons in de kring dat ze een broertje heeft gekregen en dat hij 

Mick heet.  

Hartelijk gefeliciteerd! 

 

 

 

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.  
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Nieuws van de Fant 

 

 

Start theaterlessen voor de groepen 4,5 en 6, 

Vanaf donderdag 30 maart starten we met een gloednieuwe cursus 

theater lessen voor de kinderen uit de groepen 4,5 en 6.  

Maandag 3 april starten we ook weer met de altijd populaire 

kooklessen van Meester Joost. 

Alle informatie over de activiteiten kunt u hieronder lezen in de flyers. 

Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv 

 

 

 

 

 

 

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

