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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 23 september 2019 

 

 

Belangrijke data 

 

Woe. 25 sept.    MR vergadering 

Woe. 25 t/m vrij. 27 sept.  Schoolkamp groep 8 

Woe. 2 okt.    Start Kinderboekenweek/voorleesontbijt 

Do. 3 okt.    Studiedag (alle leerlingen zijn de hele dag vrij) 

Ma. 7 okt.    AR vergadering 

Vrij. 11 okt.    Einde Kinderboekenweek 

 

    

      

Nieuws van de school 
 

 
 

Regel van de week 

Deze week staat regel 5 centraal: ik let op mijzelf. 

Deze week, van 23 tot 27 september, is ook de week tegen het pesten. 

Dit jaar is het thema: wees een held, met elkaar. Er is dus extra 

aandacht dat alle leerlingen een positieve bijdrage leveren aan de 

groep.  

 

Schoolboeken 

Wij hebben als school de regel dat de schoolboeken alleen op school gebruikt kunnen 

worden. Dit betekent dat de schoolboeken niet mee worden gegeven naar huis. Indien 

nodig, wordt er een kopie gemaakt.  

Mocht u verder vragen hebben hierover, kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw 

kind. 

 

 

Schoolkamp groep 8 

Woensdag is het dan zo ver. Groep 8 gaat op kamp. 

We gaan dit jaar naar kamphuis Fijnoord in Ermelo en zullen daar 3 dagen en 2 nachten 

zijn. 

In de klas zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Welke acts gaan we zien op de 

bonte avond, welke spullen moeten er allemaal mee, wat is corvee ook al weer, etc. 

Alle kinderen hebben er reuze zin in. Na het kamp zullen we laten weten hoe we het 

hebben gehad. 

 

  

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Kies je school in Almere (voor groep 7 en 8). 

Via Kies je school in Almere informeren de Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs 

ouders en/of verzorgers van leerlingen van groep 7 en 8 over de overstap van de 

basisschool naar de middelbare school. 

De werving voor Kies je School in Almere is al volop bezig voor de ouders en leerlingen 

van groep 7 en 8. Er is een aantal ouders die zich al hebben aangemeld. Echter zijn er 

nog veel ouders die zich nog moeten aanmelden. Wellicht is de uitnodiging aan uw 

aandacht ontsnapt.  

Via de website kiesjeschoolinalmere.nl kunt u zich aanmelden voor Kies je school in 

Almere.   

Hier geeft u uw voorkeur aan voor ronde 1 (18.00 – 19.50 uur) of ronde 2 (19.30 – 

21.20 uur).  

Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust aan de leerkracht van uw kind of 

via de mail: info@kiesjeschoolinalmere.nl. 

 

 

 

 

Opening Kinderboekenweek 

Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema reizen! Op vrijdag 11 oktober is de afsluiting 

van de Kinderboekenweek. Er is een voorleeswedstrijd en daarna kunnen de kinderen 

allerlei leuke activiteiten doen. Ze kunnen dan zelf een reis maken door de school. Aan 

het begin van de middag kunnen de kinderen een strippenkaart ophalen. Met die 

strippenkaart kunnen ze een keer grabbelen, twee glazen limonade en een broodje 

knakworst halen.  

De kinderen waarvan wij de ouderbijdrage hebben ontvangen, krijgen van ons een 

strippenkaart. De kinderen waarvan wij nog geen ouderbijdrage hebben ontvangen, 

kunnen een strippenkaart kopen voor €3,-.  

We hebben ervoor gekozen om de kinderen, waarvan de ouderbijdrage niet is  betaald, 

een strippenkaart te laten kopen.    

Jaarkalender 

U kunt de jaarkalender vinden op onze website (via onderstaande link). 

https://www.meesterwerk.asg.nl/krook-nieuwsbrief 

 

https://www.kiesjeschoolinalmere.nl/inschrijven-kjsa-bijeenkomst
mailto:info@kiesjeschoolinalmere.nl
https://www.meesterwerk.asg.nl/krook-nieuwsbrief

