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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 28 oktober 2019 

 

 

Belangrijke data 

 

Ma. 28 okt.    Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Woe. 6 nov.    MR vergadering 

Woe. 6 nov.    Landelijke staking in het onderwijs 

Ma. 11 nov.    Sint Maarten 

Vrij. 15 nov.    Studiemiddag (alle leerlingen van 12.00 uur vrij) 

    

      

Nieuws van de school 

 
 

 

Regel van de week 

Deze week staat regel 2 centraal: ik ben op tijd in de les, binnen is 

beginnen. 

 

 

 

 

Start Muziekmenu 

Deze week start de eerste periode van Muziekmenu. Er worden per klas 4 workshops 

gegeven door een muziekdocent. De leerlingen leren op deze manier op verschillende 

manieren kennis maken met muziek (spelen, luisteren, bewegen en zingen) 

 

Studiedag 

Vandaag hebben wij een constructieve studiedag gehad. Zoals eerder vermeld, hebben 

wij het over het didactisch handelen gehad. Verder hebben wij het ook gehad over het 

professionaliseren van de medewerkers van de school. We hebben in kaart gebracht waar 

de leerkrachten goed in zijn en waar er behoefte aan is met betrekking tot scholing en 

begeleiding. Tot slot hebben wij het gehad over eigenaarschap van de leerkrachten. 

Wij kijken terug op een geslaagde studiedag. 

 

Landelijke staking op woensdag 6 november 

In de bijlage is een brief toegevoegd over de landelijke staking op woensdag 6 

november. 

Wij laten u uiterlijk vrijdagochtend  11.00 uur, weten of de school open blijft. 

Voor vragen over het bovenstaande kunt u zich wenden tot de directie.  

 

 

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Intraverte (ondersteuning bij het ontwikkeling van uw kind) 

Op zo’n 100 basisscholen in Nederland begeleiden wij kinderen waarbij de ontwikkeling 

niet helemaal vanzelf gaat.  

 

Hulpvragen 

Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed 

kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos 

kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Misschien 

valt het op dat een kind vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven nog erg lastig 

vindt? Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; 

dus via spel en beweging! 

 

Locaties Almere 

In Almere is Intraverte op meerdere basisscholen werkzaam, bijvoorbeeld: De Albatros, 

De Lettertuin, De Watertuin etc. Voor leerlingen van Het Meesterwerk is het mogelijk om 

op deze scholen een traject te volgen. Jouw zoon of dochter hoeft geen leerling van 

bijvoorbeeld De Albatros te zijn. 

 

Aanmelding en meer informatie 

Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de basiszorg-

verzekering. Kijk voor meer informatie op: www.intraverte.nl of bel naar 0578-688127. 

 

 

 

 

 Fant Josephine Kuiper 

 
1 November Halloween disco 

De Halloween disco compleet met spookhuis, voor je het weet is het 1 

november. Vergeet niet uw kind vooraf aan te melden. Dit kan 

digitaal via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv.  Maar ook woensdag en 

donderdagmiddag meteen na school in de hal. Een moeder van de Activiteiten 

Commissie zit dan voor jullie klaar om aanmeldingen en betalingen meteen te verwerken. 

Activiteit : Halloween Disco 

Wie  : groep 1 tot 8 

Wanneer : 1-11-2019 

Tijd  : 19.00 - 20.15 uur groep 1 t/m 4 

    20.30 - 21.45 uur groep 5 t/m 8 

Waar  : Het Meesterwerk 

Kosten : € 2,50 

Inschrijven : www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  

Of woensdag of donderdag meteen na school in de hal. 

 

 

 

 

http://www.intraverte.nl/
http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
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Donderdag 31 oktober hebben we creatief in de groen patio  

Aanmelden kan nog steeds. 

Activiteit : Creatief in de Groen patio.  

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

Tijd  : 15.30-16.30 uur 

Leeftijd : groep 6, 7 rn 8 

Waar  : Het Meesterwerk 

Kosten : € 15 voor 7 lessen 

Tijd  : 15.30 - 17.00 uur 

Leeftijd : groep 1 t/m 8 

Waar  : Het atelier Het Meesterwerk 

Info  : In navolging van het mega kunstwerk in de kunst-   

patio gaan we deze periode aan de slag in de groen-patio. De school zorgt voor een grote 

schoonmaak in de patio. Zodat wij samen met een creatief docent met hout en ander 

materiaal aan de slag kunnen gaan om van de groen-patio een leuke en gezellige plek te 

maken. Een workshop voor stoere, creatieve kinderen. 

  

Inschrijven voor creatief in de groen patio kan via 

www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv . 

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv

