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

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

 

Maandag 27 maart 2023 

Belangrijke data 

 

Woe 29 mrt   schoolvoetbal 

Do 6 april   Paasontbijt 

Vrij 7 april   Goede Vrijdag. Kinderen vrij 

Ma 10 april   Tweede Paasdag. Kinderen vrij 

Vrij 14 april   uitvoering Meesterwerkstuk 

   

    

      

Nieuws van de school 

 

Vreedzame school 

De komende periode staat de volgende regel centraal: 

Wij helpen elkaar 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Zoals u vorige week heeft kunnen lezen was Kencia door naar de volgende ronde van de 

Almeerse voorleeswedstrijd. Deze heeft vorige week plaatsgevonden. Met heel veel trots 

kunnen wij u laten weten dat Kencia ook deze ronde heeft gewonnen!! Zij is samen met 

twee andere kinderen de beste voorlezer van Almere! Daarom is ze door naar de 

Provinciale voorleeswedstrijd. Op 19 april moet zij in Lelystad gaan strijden om ook de 

beste van Flevoland te worden. Wij zijn super trots op Kencia en wensen haar ook weer 

veel succes in de volgende ronde! 

 

Meesterwerkstuk 
Via Social Schools heeft u de officiële uitnodiging ontvangen van het Meesterwerkstuk. 

Hier staat alle informatie in die voor dit moment van belang is. Binnenkort kunt u zich 

inschrijven voor de voorstelling. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

 

Schoolvoetbal 

Twee weken geleden zijn de eerste schoolvoetbalwedstrijden gespeeld. Een meiden team 

7-8 moest spelen en een gemengd team 5-6. Hoewel ze erg goed gespeeld hebben zijn 

ze helaas niet door naar de volgende ronde. Wel hebben ze een leuke, zonovergoten 

middag gehad. Deze woensdag is de volgende ronde van het schoolvoetbal. Aankomende 

woensdag speelt er een gemengd team 5-6, een jongens team 7-8 en een jongens team 

8. Zij spelen hun wedstrijden bij ASC Waterwijk. Als u wilt komen kijken en de kinderen 

aanmoedigen bent u van harte welkom. De eerste wedstrijden beginnen om 14.30. 

Wij wensen alle spelers heel veel succes! 

 

 

 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Avondvierdaagse 

De Avondvierdaagse zal van start gaan op dinsdag 9 mei. Hiervoor zijn we dringend op 

zoek naar hulpouders.  

Wat zoeken we?  

- een vlaggendrager achter de stoet van het Meesterwerk voor 4 dagen 

- 2 verkeersouders voor 4 dagen 

- 4 tot 6 ouders die op woensdag na de route willen stempelen voor alle mensen die 

meedoen.  

Graag horen wij voor donderdag 30 maart of u kunt helpen. U kunt dit laten weten aan 

een lid van de activiteitencommissie of u kunt een berichtje via Social Schools sturen 

naar de directie. 

Hierna wordt besloten of het Meesterwerk mee kan doen met de Avondvierdaagse.  

Zonder hulpouders kan de Avondvierdaagse helaas niet doorgaan.  

 

Met vriendelijke groet,  

De activiteitencommissie.  

 

Pasen 

Hieronder volgt een mededeling van de Paascommissie: 

 

Beste Ouder/verzorger, 

 

Zoals u weet zit de periode van Pasen er weer aan te komen. Wij hebben dit jaar op 

school uiteraard weer een paasontbijt! Het ontbijt is 6 april van 8:30 uur tot 9:30 uur. 

Het is de bedoeling dat zowel de kinderen als leerkrachten in hun pyjama naar school 

komen om gezamenlijk Pasen te vieren. Het ontbijt van uw kind deze dag wordt verzorgd 

door school en de ouderraad. 

Let op dit zal geen uitgebreid ontbijt zijn dus wij verzoeken u om toch een 

tienuurtje mee te geven.   

 
Mocht het zijn dat uw kind mee doet met de ramadan en niet aanwezig wilt zijn bij het 

ontbijt dan is het 6 april mogelijk dat uw kind om 9:30 uur naar school toe komt om toch 

nog deel te kunnen nemen aan de andere feestelijke activiteiten.  

 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek.  

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika 
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Interview  

Juf : hoe ziet een leeuw eruit? 

Kind : een leeuw heeft lange rode haren! 

Juf : en welk geluid maakt een leeuw? 

Kind : de leeuw gaat heel hard grommen, kijk 

zo! Raaawrrr. 

Juf : wat kan jij goed grommen zeg! En wat 

vind de leeuw lekker om te eten? 
Kind : de leeuw vind een broodje wel lekker. 

Nieuws van GO 

 

GO! Kinderopvang het Meesterwerk KDV 

De leeuw is een roofdier dat behoort tot de brulkatten uit de familie 

der katachtigen. De grootte en de manen van het mannetje geven het 

dier een imposant uiterlijk, waardoor de leeuw in grote delen van de 

wereld bekend staat als de koning der dieren. 

Wij leren bij dit thema alles over de leeuw. Wat eet de leeuw, hoe ziet 

de leeuw eruit en welk geluid maakt hij? Wij hebben een klein interview gedaan met één 

van de kinderen om erachter te komen wat ze al weten over de Leeuwenkoning. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ook leren wij veel over de baby’s van de leeuw, genaamd de welp. Iedere 

dinsdag hebben wij ritmisch bewegen in de gymzaal, waar wij leren hoe je moet 
kruipen als een welpje en moet rennen als een grote leeuw! 

 
Ook hebben wij de Babbelbak ontworpen op de groep. Dit is een overzicht van 
leuke gesprekken en uitspraken van de kinderen. Deze zijn zichtbaar op het 

raam naast de ingang van de groep. Dus bent u benieuwd wat uw kind allemaal 
babbelt? Neem gerust een keer een kijkjes bij de Babbelbak! 
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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

