
 

 

 

 

 

 

 

   

 

El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.meesterwerk.asg.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 14 februari 2022 

 

Belangrijke data 

Di 15 feb.  Studiemiddag, leerlingen vrij 

Di 15 feb.  Rapportgesprekken 

Wo 16 feb.  Rapportgesprekken 

Wo 16 feb.                       Spelletjesochtend 

Do 17 feb.  Rapportgesprekken 

Vr 18 feb.  Laatste schooldag 

Ma 21-vr 25 feb.  Voorjaarsvakantie  

 

 

 

    

Nieuws van de school 
 

 

 

 

Introductie regel 6 

Deze week staat regel 7 centraal: ‘Ik vraag om hulp als dat nodig is’. Regel 6 (‘Ik gebruik 

het materiaal waarvoor het bedoeld is’) gaan we evalueren. Het blijkt dat het vragen om 

hulp voor sommige kinderen toch een belemmering vormt. Ze schamen zich er soms 

voor of willen niet tot last zijn. Het geven van een vertrouwd gevoel maakt dat de stap 

om hulp te vragen wat kleiner wordt. Een compliment over de hulpvraag kan dan 

bijdragen in het gevoel dat het helemaal niet gek is om hulp te vragen. Voorbeelden van 

jezelf als volwassene die hulp vraagt dragen bij tot nog meer begrip.  

 

 

Mondkapjes 

De groepen 6, 7 en 8 zijn nog verplicht om mondkapjes te dragen in de school. Als team 

geven wij hierbij het goede voorbeeld uiteraard. Wilt u uw zoon/dochter helpen 

onthouden dat zij het mondkapje van huis meenemen? Standaard in hun jaszak werkt 

het beste. Op die manier zorgen we met elkaar dat de regels worden nageleefd. 

Overigens hopen wij op een aanzienlijke versoepeling binnenkort.   

  

 

Rapporten 

Vorige week heeft u (met uitzondering van de ouders van groep 6) de rapporten 

ontvangen en deze week bent u in de gelegenheid om een gesprek over de vorderingen 

te hebben met de groepsleerkracht. Wij zijn druk bezig om de resultaten te bekijken en 

om vervolgens actie te ondernemen waar dat nodig is.   

 

 

 

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


Voorjaarsvakantie 

Na deze week hebben de kinderen een week vakantie. Hopelijk wordt het mooi weer en 

kan er buiten volop geravot worden. Als dat niet het geval is dan is de bibliotheek of 

kinderboekenwinkel altijd een uitkomst. Voor de jongste kinderen is het boek ‘Wij willen 

een pannenkoek!’ een aanrader. Groep 3, 4 en 5 kunnen kiezen voor ‘Top Bob, de grote 

ontsnapping’ en ‘Gozert’ is een aanrader voor de bovenbouw. Deze titels komen ook voor 

in ‘@deleesknokploeg’. Dat is een verzameling enthousiaste ouders/familieleden/ 

leerkrachten/enz. die het belang van veel lezen inzien om de woordenschat bij kinderen 

uit te breiden. Wist u dat voorlezen gedurende de hele basisschoolleeftijd kan? Het houdt 

niet op zodra een kind zelf kan lezen… 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de opvang (PSZ) 
 

 

 

 

Thema 

Nog heerlijk aan het thema Monsters bezig, van blij tot verdrietig van boos tot verliefd! 

Aankomende week zullen we het vooral hebben over de emoties die hierbij horen, 

waarbij we de gezichtsuitdrukkingen erbij natuurlijk niet zullen vergeten. 

Vind je iets spannend of niet leuk dan mag je dat laten horen of zien zodat we samen 

kunnen kijken hoe we je weer blij kunnen maken. Het prentenboek; Het Kleuren monster 

gaat ons daar bij helpen. 

    

 Verdrietig   boos      bang   kalm   blij  verliefd 

 



Natuurlijk wordt er ook nog geknutseld en 

ontstaan er leuke monsters! Juf Danijela heeft een 

mooi spel gemaakt waar we met elkaar goed 

kunnen zien en leren welk kleurmonster bij welk 

gevoel hoort! 

 

       

  

 

 

Fruit eten 

Iedere ochtend eten we met de peuters van hun zelf meegenomen fruit of ander lekkers 

zoals bijvoorbeeld worteltjes. Dit is niet alleen eten; maar ook het kijken en het praten 

over het eten is een belangrijke activiteit die altijd terugkomt “wat is het, kunnen we het 

eten met of zonder schil, smaakt het zoet of zuur, welke kleur heeft het?”  

En net zo belangrijk…vind ik het wel lekker?! Natuurlijk proberen wij de peuter altijd 

even te laten proeven en vind je het dan toch niet lekker dan geeft dat natuurlijk niets 

dan mag je het weg doen in juf haar hand   

 

 

Peuter praatje 

In de Brede school nieuwsbrief ‘de Krook’  willen we u graag aan een peuter 

voorstellen doormiddel van een ‘praatje’  met wat foto’s erbij van  in en 

rond de peuterspeelzaal.  

Dit lijkt óns erg leuk maar natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat u hier 

t.a.v. uw peuter bezwaar tegen zou kunnen hebben. Mocht dit het geval 

zijn, wilt u ons dat dan even laten weten, zodat we daarmee rekening 

kunnen houden? 

          

 

Stagiaire 

Zoals u wellicht heeft gemerkt is onze stagiaire Gina niet meer aanwezig op de maandag- 

en dinsdagochtend. Door (privé) omstandigheden kon ze haar opleiding niet meer 

afronden en heeft ze ons moeten verlaten. 

Wij wensen haar sterkte toe en zullen haar zeker missen! 

 

 

Voorjaarsvakantie 

Voor u ter herinnering; de Voorjaarsvakantie staat voor de deur, deze is van 19 t/m 27 

februari. 

 

 

 



 

 

Nieuws van de Fant 

 
 
 
 

 
Peutergym gaat weer van start 

Maandag 28 februari kunnen we na een lang tijd weer starten met peutergym, gegeven 

door de Droomspeelbus. Hier onder in de flyer kunt u alle informatie vinden.  

 

 
 
Wat is er toe doen in de vakantie 

Tijdens de vakanties organiseren de buurtsport coaches van de Schoor en de 

Droomspeelbus een aantal leuke activiteiten verspreidt over de stad. Allemaal met de 

dan geldende coronamaatregelen in acht nemend. 

Naast de georganiseerde vakantie activiteiten heeft De Schoor diverse buiten locaties die 

open zijn in de vakantie. Denk bijvoorbeeld aan de Jeugdlanden in Almere stad, haven en 

buiten. En voor de kleinste is er de speelhaven in Almere haven. 

Voor alle actuele informatie en openingstijden kunt u een kijkje nemen op de vernieuwde 

website van de Schoor www.deschoor.nl  

 

http://www.deschoor.nl/


Jeugd sport en cultuurfonds 

Wil uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater 

doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 

 

Hoe werkt het? 

1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair.  

2. De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag; 

3. U hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is; 

4. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere   

    organisatie waar uw kind op les wil; 

5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U ontvangt   

    zelf geen geld. 

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden. 

 

Als intermediair zou ik voor u een aanvraag kunnen doen. Hiervoor kunt u mij altijd 

mailen of bellen. 

jkuiper@deschoor.nl of 06-42741979 

 

 

Wist u dat u ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een 

verjaardagsbox? Ga naar samenvoorallekinderen.nl. 

 

mailto:jkuiper@deschoor.nl
https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/

