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ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 
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Maandag 26 augustus 2019 

Belangrijke data 

 

Do. 5 sept.   Informatieavond 

Di. 10 sept.  Studiemiddag 

Di. 10 sept.   Kennismakingsgesprekken 

Woe. 11 sept.  Kennismakingsgesprekken 

Do 12 sept.   Kennismakingsgesprekken   

Vrij. 13 sept.  Schoolfotograaf 

    

      

Nieuws van de school 
 

Een nieuw schooljaar 

Afgelopen week zijn wij begonnen met het inrichten van de school. 

Iedereen heeft een goede vakantie gehad en is goed uitgerust. Wij zijn 

er dus klaar voor! Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad. Wij 

hopen er samen weer een goed jaar van te maken.  

 

Nieuwe gezichten 

Willy van ’t Hof geeft op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag les in groep 3. 

Daphne Spijkstra geeft op de maandag en dinsdag les in groep 4 

Merve Gulec geeft op de maandag, dinsdag en vrijdag les in groep 6. 

Willy is een leerkracht die jaren ervaring heeft in de onderbouw. Daphne en Merve zijn 

zij-instromers. Een zij-instromer is iemand die een HBO/WO opleiding heeft afgerond en 

graag leraar wil worden. Daphne en Merve worden vanuit de opleiding, de ASG en door 

school begeleid. Op school worden zij, vooral Daphne, begeleid door Natascha Calis. 

Natascha heeft dit schooljaar geen groepsverantwoordelijkheden en gaat zich 

voornamelijk met het begeleiden van de leerkrachten bezighouden.  

Vanaf dit schooljaar start José Groen als ib-er op het Meesterwerk, vorig jaar heeft zij als  

leerkracht bij ons gewerkt in groep 6. José werkt op de maandag, dinsdag en donderdag 

als ib-er. Mocht u haar nodig hebben, dan kan dat via j.groen@meesterwerk.asg.nl. Op 

de woensdag geeft José les in groep 7. 

Verder starten we dit schooljaar met twee stagiaires (onderwijsassistenten). Dean 

Buman is gekoppeld aan groep 4 en werkt op de maandag en dinsdag. Mellisa de Hundt 

is gekoppeld aan groep 6 en werkt op de donderdag en de vrijdag. 

 

 

Schoolgids en jaarkalender 

Wij streven ernaar om volgende week de jaarkalender en de schoolgids digitaal 

beschikbaar te hebben.  Mocht u voor die tijd vragen hebben met betrekking tot de 

planning, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.  

 

 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
mailto:j.groen@meesterwerk.asg.nl


 

 

 
 

2 

De Krook en weekmail 

Ook dit schooljaar kunt u op de maandag de Krook en op de vrijdag de weekmail 

verwachten. De Krook is bedoeld voor de algemene zaken omtrent de brede school en de 

weekmail voor de inhoudelijke zaken in de klas.  

Heeft u geen inloggegevens of problemen met het inloggen, neemt u dan contact op met 

Cisca (administratie). Dit kan elke dag tussen 8.00 uur en 12.30 uur. 

 

Noodformulier en brief vrijwillige ouderbijdrage 

Vandaag ontvangt uw kind(eren) het noodformulier. Wilt u ervoor zorgen dat uw 

gegevens en extra nummers up-to-date zijn. Mocht er iets met uw kind aan de hand zijn, 

dan weten wij de juiste persoon te benaderen. 

Verder ontvang uw kind vandaag een brief betreffende de ouderbijdrage. 

 

Gymrooster 

 

Dinsdag Groep Locatie 

08:30u-09:30u 5. Compositie 

09:45u-10.45u 6. Compositie 

11u-12u 7. Compositie  

13.15u-14.15u 8. Compositie  

 

 

 

Donderdag Groep Locatie Opm 

08.45u-09.45u 1/2  Speelzaal 

Meesterwerk  

 

11u-12u 3. Speelzaal 

Meesterwerk / 

Compositie  

Tot de herfstvakantie 

in de speelzaal van 

het Meesterwerk. 

Daarna in de gymzaal 

van de Compositie. 

13.15u-14.15u 4. Compositie   

 

 

Informatieavond 

Op donderdag 5 september hebben wij de informatieavond. 

Vanaf 19.15 uur is er inloop. Wij starten om 19.30 uur met het algemene gedeelte en 

om 20.00 uur wordt u in de groep van uw kind verwacht. Wij verwachten om 21.00 uur 

klaar te zijn.  

Op deze avond worden de plannen van de school gepresenteerd. In de klassen wordt 

vertelt aan welke doelen er dit school gewerkt gaat worden. 

 

Kennismakingsgesprekken 

In de week van 10 september zijn de kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken zijn 

bedoeld om de leerkracht van informatie te voorzien met betrekking tot de ontwikkeling 

van uw kind. Uit dit gesprek moet duidelijk worden wat de onderwijsbehoefte van uw 

kind is.  

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht voor het inschrijven van deze gesprekken.  
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Schoolfotograaf: op vrijdag 13 september, komt de 

schoolfotograaf van alle groepen en van de leerlingen 

individueel weer een mooie foto maken. 

Vanaf 15.15 uur wordt gestart met het maken van de 

familiefoto’s. U kunt hiervoor vanaf woensdag 4 

september inschrijven op het rooster aan de keukenwand 

in de Centrale hal op een tijd die u schikt. 

 

 

 

 

 

 


