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Maandag 4 november 2019
Belangrijke data
Wo. 6 nov.
Ma. 11 nov.
Vr. 15 nov.
Vr. 22 nov.

Landelijke staking in het onderwijs, school gesloten
Sint Maarten
Studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Meesterwerkviering groep 1/2

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik heb een respectvolle houding.
Afwezigheid Dwight
In verband met het overlijden van Dwights vader, zal Dwight deze week niet aanwezig
zijn op school. Voor dringende zaken kunt U zich wenden tot José Groen (ma. di. wo.
do.).
Het Brede school team wenst Dwight heel veel sterkte de komende tijd.
Landelijke staking op woensdag 6 november
Graag verwijzen wij u naar het bericht van het College van Bestuur van de ASG die u als
bijlage heeft ontvangen.
Sint Maarten op het Meesterwerk
Ook dit jaar kunnen alle leerlingen van de buurt
terecht op het Meesterwerk.
Op maandag 11 november zal er vanaf 18:00 uur
tot 19:00 uur een delegatie van het team
aanwezig zijn om de kinderen te ontvangen.
Natuurlijk willen ook wij graag een mooi liedje
horen en trakteren wij de kinderen die langs
komen op iets lekkers.
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De Schoolschrijver in groep 5
Het was leuk. We hebben een les van Sammie en opa gehad en ook nog van Omar en
Amal. Bij de 4de les kwam Enne Koens dat is een schrijver. We hebben geleerd van Enne
hoe je je fantasie moet gebruiken om een verhaal te maken. We hebben ook zelf een
verhaal gemaakt. Eerst heeft Enne een verhaal voorgelezen en het heet: ik ben Vincent
en ik ben niet bang. Ze heeft het zielige stukje voorgelezen, toen deden we een spel met
emoties en daarna had Enne een klein stuk van een verhaaltje geschreven. Wij moesten
het verhaaltje afmaken en sommige kinderen mochten het aan de klas voorlezen.
Het was super de pupper leuk
Geschreven door: Kyomi, Milan en Eugene

Lessen Muziekmenu
De eerste les van ons schoolbrede muziekmenu was een groot succes voor de kleuters.
We hebben eerst geluisterd naar een mooi verhaal over een “boze“ heks die niets wilde
maar uiteindelijk toch naar een feest kwam en ervaarde dat dansen heel erg leuk is.

Intocht Sinterklaas Almere Haven
O, kom er eens kijken… Want wie wil dat niet
zien: Sinterklaas die uit het verre Spanje
aankomt in de Hollandse polder!
Zaterdag 16 november is het zover. Volgens
Planningpiet vaart de Sint rond 11.30 uur op een
vloot van botters en een aak de Havenkom van
Almere Haven binnen om de sleutel van de stad
in ontvangst te nemen van burgemeester Franc
Weerwind. Zijn stoomboot laat hij net buiten de haven achter omdat het bij ons te
ondiep is voor zo’n zwaar schip afgeladen met pakjes. Vanaf 10.30 uur is de Havenkom
een heus Pietendorp vol Veegpieten, Pepernootpieten, Pakjespieten en een fanfare. Er is
van alles te zien terwijl u wacht op de komst van de Goedheiligman.
Om 12:30 uur rijdt Sinterklaas naar de Markt waar de intocht wordt afgesloten met een
feestelijk programma met live muziek.
Programma:
10:30 uur Start voorprogramma in de havenkom van Almere Haven
11:30 uur Aankomst Sinterklaas
12:45 uur Start programma Markt
Parkeer gratis in de omgeving van de havenkom in Almere Haven, kom op de fiets of reis
met bus M1 naar Almere Haven Centrum.
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Fant Josephine Kuiper

Wat was het griezelig
Afgelopen vrijdag was de Halloween disco. En wat was het een griezelig leuk feest! Wat
zagen alle kinderen er prachtig uit. De een nog enger dan de ander. Het spookhuis voor
de deur was ook een groot succes; bijna alle kinderen durfde er een kijkje te nemen.

In het totaal zijn er 130 kinderen geweest. Een groot deel van de kinderen kwam van het
Meesterwerk maar ook veel kinderen kwamen van de andere scholen uit de wijk. Het is
leuk om te merken dat het steeds gewoner wordt om deel te nemen aan activiteiten op
een andere school. Ik zie dit ook terug bij de kook- en yoga- lessen.
Al met al was het een super griezelige avond met veel dank aan alle hulp ouders die
zich hebben ingezet.
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