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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 30 september 2019 
 

 

Belangrijke data 

 

Woe. 2 okt.    Start Kinderboekenweek/voorleesontbijt 

Woe. 2 okt.    MR vergadering 

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 6 centraal: ik gebruik het materiaal waarvoor 

het bedoeld is.  

 

MR vergadering 

Wegens omstandigheden is de vergadering verplaatst van woensdag 25 

september naar woensdag 2 oktober. 

 

Schoolkamp groep 8 

Wat hebben wij een super kamp gehad. We hebben buiten gespeeld, het witte 

sokkenspel gedaan, levend Stratego gespeeld in het bos, kampvuur gehouden met 

liedjes en het weerwolven spel. We hebben gewandeld in het bos en mooie 

paddenstoelen gezien, een bonte avond met disco gehouden en tot slot geklommen in 

het klimbos en een 6-kamp gespeeld. Moe, voldaan en met frisse neuzen van alle 

opgesnoven buitenlucht gingen we weer naar huis.  

 

Opening Kinderboekenweek 

In de vorige Krook hebben wij u laten weten dat de Kinderboekenweek op woensdag 2 

oktober start. De dag zal gestart worden met muziek. Tussen 8.30 uur en 9.00 uur wordt 

er in de groepen voorgelezen. Vindt u dit leuk en heeft u zich nog niet opgegeven, neem 

dat contact op met de leerkracht van u kind. Zoals u wellicht gezien heeft, is de school al 

versierd in het thema van de Kinderboekenweek. Wij hebben er ontzettend veel zin in. 

We hopen de komende weken op extra veel leesplezier.  

Studiedag 

Hoe houden we goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen? Hoe kunnen we alle 

leerlingen op hun eigen niveau volgen en begeleiden? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat 

leerlingen trots zijn op de stappen die ze zetten? 
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Deze vragen zullen onder anderen centraal staan op de studiedag. Wij gaan het tijdens 

deze studiedag vooral hebben over zicht op ontwikkeling van de leerlingen. 

 Fant Josephine Kuiper 
 

 

 

 

 

 

Leuke workshops waar nog steeds voor in te schrijven is. 

Creatief in de Groen patio.  

Wanneer : donderdag 31-10,  7-11, 14-11, 21-11, 28-11, 12-12, 19-12 

Tijd  : 15.30-17.00 uur 

Leeftijd : groep 6, 7 rn 8 

Waar  : Het Meesterwerk 

Kosten : € 15 voor 7 lessen 

 

Dit schooljaar gaat het er echt van komen. We gaan de groenpatio aanpakken en het 

wordt zeker weten prachtig. Voordat de kinderen aan de slag gaan in de patio zorgen wij 

ervoor dat al het grote onderhoud gedaan is. Daarna gaan de kinderen onder leiding van 

een echte houtbewerkingskunstenaar er een hele mooie gezellige en leuke plek van 

maken. Samen met de kinderen wordt er een plan gemaakt wat ze gaan maken. De 

kinderen hebben dus een grote invloed op hoe de patio eruit gaat zien. 

Natuurlijk wordt er ook iets gemaakt wat de kinderen mee naar huis kunnen nemen 

zodat u als ouder ook kan genieten van wat de kinderen doen in het naschoolse aanbod. 

 

Popkoor 

Wanneer : vrijdag 4-10, 11-10, 18-10, 1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 6-12, 13-

12. 

Tijd  : 15.30-16.30 uur 

Leeftijd : groep 4, 5, en 6 

Waar  : Het Meesterwerk 

Kosten : €10 voor 10 lessen 

 

 9 weken lang worden er leuke popsongs gezongen met de kinderen. Met in de december 

maand aandacht voor kerstsongs. Als afsluiting van de lessen zal de groep een klein 

kerst optreden verzorgen. 

 

 

Twee nieuwe gezichten 

 

Heel leuk vind ik het om u te kunnen vertellen dat ik met ingang van afgelopen vrijdag 2 

stagiaires mag begeleiden. Ze zullen het hele schooljaar iedere vrijdag stage lopen op 

Het Meesterwerk. De dames ondersteunen mij in de lopende en toekomstige activiteiten. 

Daarnaast gaan zij zich inzetten voor de leerlingenraad. Hier onder stellen zij zichzelf 

even voor. 

 

Mijn naam is Eridulcia Koning en ik ben 21 jaar. 

Ik studeer momenteel aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik doe 

de opleiding Social Work en ik zit in mijn tweede leerjaar.  

Ik loop dit schooljaar stage op de Compositie op de donderdag en het 

Meesterwerk op de vrijdag.  
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Mijn naam is Micki van den Berg en ik ben 18 jaar oud.  

Ik zit op het ROC van Almere Buiten.  

Momenteel loop ik stage bij Josephine.  

Op de donderdag ben ik op de Compositie en vrijdag op het 

Meesterwerk.  

Naast school heb ik een bijbaantje en is mijn hobby paardrijden of leuke 

dingen doen met vrienden.  

 

 

 

Thee tijd voor peuterouders, 

Maandag 7 oktober 2019 hebben we van 10.00 uur tot 10.45 uur weer een theetijd voor 

peuter ouders. I.v.m.de week van de opvoeding is deze keer Miranda Rietveld  te gast, 

zij is de Opvoed adviseur uit onze wijk. In de bijlage vind u de flyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


