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Maandag 2 december 2019 

 

 

Belangrijke data 

 

Do.  5 dec.    Sinterklaasviering 

Do.  5 dec.     Studiemiddag (alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij) 

Vrij.  6 dec.    Versieren Kerst 

Ma.  9 dec.    AR vergadering 

Ma.  16 dec.    MR vergadering 

Woe.18 dec.    Spelletjesochtend 

Woe.18 dec.    Kerstdiner    

      

Nieuws van de school 
 

 

Regel van de week 

Ik vraag om hulp als dat nodig is.  

 

 

 

 

Sinterklaas 

Ook dit jaar komt Sinterklaas op donderdag 5 december weer aan de achterkant van 

de school aan. Dit zal tussen 8.20 uur en 8.30 uur gebeuren. Wees op tijd! 

We hebben de groepen zoals op de foto/tekening verdeeld, zodat iedereen Sinterklaas 

goed kan zien. Wilt u er alstublieft om denken dat u achter de kinderen gaat staan? 

Zoals u kunt zien laten we de kinderen van de midden- bovenbouw op de parkeervakken 

staan. Onze vraag is dan ook: wilt u uw auto op een andere plaats parkeren? Er zullen 

ouders in opvallende hesjes rondlopen voor de veiligheid van u en uw kind. ouders in 

opvallende hesjes rondlopen voor de veiligheid van u en uw kind. 

Bij slecht weer zal de aankomst binnen plaatsvinden. Helaas is er binnen onvoldoende 

ruimte in de speelzaal om ook ouders toe te laten.  

We vieren het feest tot 12.00 uur, daarna zijn de kinderen vrij.  

Op vrijdag 6 december hebben we inloop tot 9.30 uur in verband met pakjesavond. 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Brandweer Flevoland op bezoek in groep 4 

Vlam in de pan? Vuurwerkvonkjes op je (synthetische) jas? Kortsluiting in de oven? 

Groep 4 heeft afgelopen dinsdag van Brandweerman-meester Herman precies geleerd 

wat je dan moet doen. Hij kwam bij ons in de klas vertellen over de verschillende soorten 

brandweerwagens, de veelzijdige werkzaamheden van de brandweer, gaf uitleg over de 

beschermende kleding van de brandweer, de manieren waarop je vuur wel of juist niet 

uit krijgt, hij waarschuwde voor het gevaar van rook en voerde met een leerling een 

telefoongesprek dat aangaf wanneer je wel en niet alarmnummer 112 mag bellen.  
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Ook liet meester Herman aan de hand van een 

kapje voor de ogen zien hoe weinig je eigenlijk 

nog maar kunt zien als je in een ruimte vol met 

rook staat.  

De kinderen waren onder de indruk, maar 

hebben zelf ook enthousiast hun ervaringen 

gedeeld en stelden goede vragen. Na afloop 

van de les konden we het sein ‘Brand Meester’ 

geven: de meeste van deze brandende vragen 

van de kinderen waren beantwoord. 

 

 

Afscheid Natascha 

Na ruim 5 jaar met veel plezier op het Meesterwerk gewerkt te hebben, ga ik aan een 

nieuwe uitdaging beginnen. Na de kerstvakantie ga ik als intern begeleider werken op De 

Pirouette. Omdat  ik in veel groepen en met veel kinderen heb mogen werken, wil ik 

graag de gelegenheid bieden om op donderdag 19 december vanaf 15:15 uur tot 

16:00 uur in het Wereldlokaal afscheid te nemen.  

 

 

Jeugdverpleegkundige 

In de bijlage is een nieuwsbrief toegevoegd van de jeugdverpleegkundige. Hierin staat 

beschreven wat haar werkzaamheden zijn en wanneer en hoe u in contact met haar kunt 

komen. 

 

Logopedie 

In de bijlage is er een brief toegevoegd met betrekking tot logopedie bij ons op school. 

Hierin staat alle informatie voor wat betreft de logopedische therapie op het 

Meesterwerk.  

 

Step kwijt 

Op vrijdag 22 november is er een leerling uit groep 7 zijn step kwijktgeraakt. In de 

ochtend, om 08.30 uur, heeft hij zijn step voor het lokaat gezet. Tussen de middag, om 

12.00 uur, is hij tot de ontdekking gekomen dat zijn step niet meer op de plek stond. 

De afgelopen dagen hebben wij alle leerlingen gevraagd of ze de step hebben gezien. 

Helaas is dit niet het geval. 

Hierbij het verzoek om thuis goed te kijken of er een step bij u thuis is die er niet hoort. 

Mocht de step niet vóór dinsdag 10 december terecht zijn, dan zal er aangifte gedaan 

worden door de ouders van het kind. 

 

Kerst versieren op het Meesterwerk. 

Aanstaande vrijdag 6 december van 13.15-15.15 uur gaan wij het Meesterwerk in 

kerstsfeer brengen. 
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De centrale hal en de gangen worden weer voorzien van gezellige kerstdecoratie. Komt u 

ons ook helpen? U bent van harte welkom! 

 

 

Versieren kerstbomen in KAF 

Zaterdag 7 december versieren kinderen uit Almere samen met KLEURinCULTUUR en 

KAF de kerstbomen in de CityLounge van KAF. Dit jaar is het thema 'Schuif aan!', 

waarmee er aandacht wordt gevraagd voor eenzaamheid. Niemand zou zich alleen 

mogen voelen, en al helemaal niet tijdens kerst. Daarom spoort KAF mensen aan om 

elkaar met de kerstdagen op te zoeken en bij elkaar 'aan te schuiven' tijdens het 

kerstdiner. De kinderen maken tijdens een van de workshops op 7 december een 

kerstornament in de vorm van een stoeltje, dat symbool staat voor het thema en 

bovenstaande boodschap. Alle stoeltjes worden aan het eind van de workshops in de 

kerstbomen opgehangen, die tot begin 2020 in KAF te bewonderen zijn. Zie ook de flyer 

van KAF voor meer info. 

 

 


