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ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 13 mei 2019 

 

Belangrijke data: 

Di. 14 mei    AR vergadering 

Woe. 15 mei    Schoolhandbal 

Vr. 17 mei                                   Meesterwerkviering groep ½  

Vr. 17 mei    Bingo voor volwassenen 

Di. 21 mei    Start Avondvierdaagse 

Ma. 27 mei    MR vergadering 

Do. 30 mei    Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij) 

Vr. 31 mei    Alle leerlingen vrij 

 

    

      

Nieuws van de school 

 
Brede Schoolthema “ Afval” 

Afgelopen maandag is het Brede Schoolthema “Afval” van start gegaan 

met ‘De Vuilnismannen trommelen op rommel’. 

De vuilnismannen hebben eerst voor ons opgetreden, waarbij ze 

hebben laten zien hoe je kunt trommelen op rommel. Daarna hebben alle kinderen in een 

workshop geleerd hoe je zelf kunt trommelen op rommel. Aan het einde van de dag 

hebben we met de hele school en de vuilnismannen een spetterend optreden gegeven. 

 

Op dinsdag hebben we in en om de school afval verzameld en zo de wijk opgeruimd. 

Daarnaast heeft iedere klas twee nieuwe afvalbakken gekregen. Zo kunnen we het afval 

beter scheiden in papier, plastic en restafval. 

De komende weken zullen wij verder werken met dit thema. We gaan zingen, 

instrumenten maken en lessen volgen over alles wat met afval te maken heeft. 

Heeft u thuis lege verpakkingen dan kunnen die (schoon) worden ingeleverd op school in 

de manden in de gang. Daar gaan wij weer mooie dingen van maken. 

Er zullen binnen dit thema diverse uitjes worden georganiseerd, daar hebben we uw hulp 

hard bij nodig. Graag de weekmail hiervoor goed in de gaten houden. 
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Avondvierdaagse 

Dinsdag 21 mei gaat de Avondvierdaagse weer van start. Er hebben zich ook dit jaar 

weer behoorlijk wat kinderen ingeschreven, dus dat belooft weer heel gezellig te worden! 

Zie de bijlage voor de spelregels met betrekking tot de Avondvierdaagse.   

 

Schoolhandbal 

Op woensdag 15 mei a.s. is er een schoolhandbaltoernooi. Het toernooi zal 

plaatsvinden op het sportpark Klein Brandt (Muziekdreef, 1312 JW Almere).  Leerlingen 

uit groep 3 tot en met groep 7 doen mee aan dit toernooi. Mocht u in de gelegenheid 

zijn, dan bent u van harte welkom om de kinderen aan te moedigen. 

 

Ramadan 

Maandag is de Ramadan gestart. Op onze school zijn er ook leerlingen die meedoen met 

Ramadan. Wilt u rekening houden met gym, buitenspelen en andere intensieve 

activiteiten? Het is erg belangrijk dat kinderen dan goed drinken. Heeft Ramadan invloed 

op het gebruik van eventuele medicatie? Wilt u dat dan aan de leerkracht laten weten. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.  

 

Namens het team wens ik u een gezegende Ramadan! 

 

 

Fant Josephine Kuiper 
 

 

Bingo voor volwassenen 

Vrijdag 17 mei is er bingo voor volwassenen. De laatste van dit 

schooljaar. De deuren gaan om 19:30 uur open en de bingo start om 

20.00 uur. Bingo boekjes kosten 8 euro per stuk, 2 voor 15 euro. 

Aanmelden kan tot 15 mei via bingomeesterwerk12@gmail.com 

 

Yoga, 

Dinsdag 28 mei start de laatste reeks yoga lessen voor dit schooljaar. Hiervoor kan je je 

nog aanmelden. 

De lessen zijn op dinsdag 28-5, 4-6, 11-6, 18-6 en 25-6 in de speelzaal.  

De kosten hiervan zijn 10 euro voor 5 lessen. 

We hebben zoals altijd weer twee groepen. 

Van 15.15 uur tot 16.15 uur groep 3,4 en 5. 

En van 16.15 uur tot 17.15 uur groep 6,7 en 8. 

Wil je je kind aanmelden stuur dan even een email met daar in: 

*de naam van je kind 

*de klas 

* telefoonnummer wat bereikbaar is in geval van nood. 

naar jkuiper@deschoor.nl. 

Voor verdere info zie ook de activiteitenladder. 

 

Leerlingenraad 

Vorige week vrijdag zijn we van start gegaan met een nieuwe Leerlingenraad. 

Uit groep 5,6 en 7 zijn 2 kinderen gevraagd hier aan deel te nemen. 

Samen met deze groep kinderen gaan we op zoek naar de wensen en behoeften van hun 

mede schoolgenoten. We hopen er zo achter te komen wat kinderen graag doen na 

schooltijd, zodat we hier op in kunnen spelen. Maar ook of ze zich op school prettig 

voelen en wat we kunnen doen om dit gevoel te vergroten. De leerlingenraad komt om 

de week op vrijdag van 14.30 uur tot 15.00 uur bij elkaar. 
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