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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 18 november 2019 

 

 

Belangrijke data 

 

Ma 18 nov.    Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

Vr. 22 nov.     Meesterwerkviering groep 1/2  

Do. 5 dec.    Sinterklaasviering 

Do. 5 dec.    Studiemiddag (alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij) 

   

 

    

      

Nieuws van de school 
 

Regel van de week 

Ik let op mijzelf. 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

Afgelopen weekend is Sinterklaas weer gearriveerd 

in het land. Zoals u wellicht heeft kunnen zien is de 

school weer prachtig versierd door ouders en 

leerlingen uit groep 8. Waarvoor onze hartelijke 

dank.  De komende weken staan er diverse 

activiteiten op het programma. Zie de Krook van 

de vorige week voor de activiteiten. 

 

 

 

 

 

Sportlessen 

In de bijlage is een folder toegevoegd over gratis extra gym- en sportlessen. 

Deze lessen zijn bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan extra gymlessen. 

Verder zijn deze lessen ook bedoeld voor leerlingen die verschillende sporten willen 

uitproberen.  

Wilt u meer informatie over de inhoud van de lessen en bent u benieuwd hoe dit er in de 

praktijk uit ziet? Bekijk dan het AKT filmpje: https://youtu.be/eSreNKqc1n8. De locaties, 

data en inschrijfmogelijkheden vindt u op www.sportiefalmere.nl. 

 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
https://youtu.be/eSreNKqc1n8
http://www.sportiefalmere.nl/
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Muziekmenu 

In de Krook van 28 oktober hebben wij u bericht over het Muziekmenu. 

Afgelopen week hebben de leerlingen uit groep 3 en 4 een workshop volksdansen 

gekregen. 

Bewegen op muziek stond centraal tijdens deze workshop. 

De leerlingen hebben gedanst op traditionele muziek uit Nederland, Zweden, Tuvalu en 

Amerika. Ze vonden het ontzettend leuk om te doen.  

 

 

 

Sint Maarten 

Vorige week maandag was het Sint Maarten. De school was open en er zijn veel 

leerlingen van school langs geweest.  

Juf Kitty en juf Natascha hebben prachtige zelfgemaakte lampionnen voorbij zien komen 

en geweldige liedjes gehoord en meegezongen.  

Het was weer een geslaagde avond ondanks de regen.  

 
 

 

 

Nieuws van de peuterspeelzaal  
 

 

 

Zoals u weet zijn wij druk geweest met het thema ‘Herfst’, van boom, 

bladeren… tot spinnen in hun web. De peuters hebben hun eigen boom 

geschilderd, geknipt, gescheurd en geplakt en er is een heus bos 

ontstaan in de speelzaal. 

Deze week loopt het thema af. Het nieuwe thema zal zijn: Sinterklaas. 

Via het Sinterklaas Journaal volgen wij de gebeurtenissen van hun 

bezoek aan Nederland en zullen dit, aangepast aan de peuters, in ons 

thema meenemen. Het gaat weer een leuke en gezellige tijd worden. 

 

Deze week mogen de peuters een schoentje meenemen, donderdag 21 november en 

vrijdag 22 november zullen wij de schoentjes zetten zodat er v.a. maandag 25 

november een verrassing in zal zitten. Binnenkort zullen we u op de hoogte stellen over 

het bezoek van Sinterklaas aan het Meesterwerk. Alvast heel veel plezier toegewenst!  

 

 
 

  
 

 

Levi telt de spinnen in het web 


