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El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 12 november 2018 
 

 
Belangrijke data           

 Vr. 16 nov.  Meesterwerkviering groep 3,inloop 14.15 u., aanvang 14.30 u. 

 Vr. 16 nov.   Disco (van 19:00 uur tot 21.45 uur) 

 Ma. 26 nov.  Studiedag  (alle leerlingen vrij) 

 

 
             Nieuws van de school 

 
Ondersteuning directie 

Wegens omstandigheden is Paul Stubbé, interim directeur van het 

afgelopen jaar op het Meesterwerk, op dit moment niet in de 

gelegenheid om de directie de ondersteuning te geven die nodig is. 

Mede hierdoor is Eveline van Ommeren wederom gevraagd om de 

directie te ondersteunen. Eveline zal in ieder geval tot 1 februari de directie 

ondersteunen met het verbeterproces. Eveline is een ervaren directrice die al eerder 

directie ondersteunende taken heeft verricht op het Meesterwerk.  

 

Sint Maarten op het Meesterwerk 

Traditiegetrouw heeft de school gisteren de deuren geopend voor de kinderen in de 

buurt. We hebben ongeveer 100 kinderen mogen begroeten. De hoofdingang was 

feestelijke versierd en de kinderen hebben prachtig gezongen. We hopen jullie volgend 

jaar weer te mogen zien. 
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KAF verslag  

 

Maandag 5 september ging groep 7 van juf 

Anne Maaike naar KAF. Ze hingen hun 

jassen op in de garderobe en ze begonnen. 

Als eerst stelden ze vragen over Daan 

Roosegaarde en wat hij deed. Ze stelden ook 

vragen wat er allemaal in de ruimte zweeft. 

Daarna kregen ze allemaal speciale dingen 

te zien zoals iets heel kostbaar van een 

satelliet. En ook nog een kogeltje van 1 cm 

die 25.000 kilometer per uur gaat en een gat van 10 cm veroorzaakte. Ze kregen ook 

nog op een groot scherm te zien wat er in de ruimte zweeft. Vervolgens moesten ze iets 

in elkaar knutselen. Ze moesten in tweetallen een probleem verzinnen die de aarde 

beschadigd. Ze maakten een koker die licht gaf. Als iedereen klaar was met de koker 

moesten ze in viertallen een oplossing verzinnen. Ze kregen ook nog een videoboodschap 

van Daan Roosegaarde te horen. Hij zei dat de aarde niet schoon was. Dus ze moesten 

een oplossing verzinnen op het probleem van de koker. Toen ze klaar waren zetten ze 

hun oplossing in een kast. En gingen ze met auto’s naar huis  

Beau   

 

We gingen naar KAF en volgden een mevrouw die bracht ons naar een ruimte waar je 

kranten kon lezen over de ruimte. Daarna gingen we naar tafels om te knutselen. We 

maakten een soort zaklamp over de ruimte. Je maakte je eigen zaklamp in 2 tallen. Als 

je klaar was mocht je je zaklamp uitproberen. Je mocht je eigen tekening maken en er 

op plakken. Als je hem aan doet dan heb je een figuur op je zaklamp. Daarna ging je een 

doos maken met een probleem en een oplossing toen ging we de dozen laten zien aan 

elkaar en toen gingen we weg.   

Kiran 

 

 

Fant Josephine Kuiper 
 

 

De Kinderdisco 

Vrijdag is de eerste disco van dit schooljaar. Voor mij mijn eerste disco 

in Tussen de Vaarten. Op mijn oude werkplek heb ik veel disco’s 

mogen draaien en dat was altijd een groot feest. Ik heb er zin in! 

Natuurlijk realiseer ik mij dat het niet alleen voor mij anders is, maar 

ook voor de kinderen en ouders. Bij deze disco zijn namelijk ook 

kinderen die niet op het Meesterwerk zitten welkom. Ik begrijp ook dat 

dit spannend is. Ik ga er vanuit dat het een leuk feestje wordt. Ook nieuw is dat je je 

kind van te voren aan moet melden. Hiermee wil ik voorkomen dat kinderen 

teleurgesteld worden omdat het vol is. We kunnen namelijk maximaal 100 kinderen per 

disco ontvangen. Daarnaast wil ik i.v.m. de veiligheid weten wie er binnen zijn. 

De overige afspraken omtrent de disco zijn niet anders als voorgaande edities. De ouders 

mogen de kinderen brengen tot de deur en mogen 15 minuten voor het einde mee 

komen dansen. Alle kinderen van groep 1,2,3 en 4 moeten door een ouder of verzorger 

opgehaald worden. De groepen 5,6,7 en 8 ook tenzij anders aangegeven bij de 

aanmelding. 

We hebben vrijdag 2 disco’s de eerste van 19.00-20.15 voor groep 1,2,3 en 4 en de tweede van 

20.30-21.45 voor groep 5,6,7 en 8.  De kosten zijn € 2.50 per persoon. Dit is inclusief drinken en iets 

lekkers. 
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Inschrijven kan via kuiper@deschoor.nl  Verkoop aan de deur is niet mogelijk.  

Wat moet je vermelden bij de inschrijving: 

*Naam kind 

*School en klas. 

*Naam ouder 

*Telefoonnummer ouder/verzorger 

*En voor de kinderen van groep 5,6,7en 8 of ze alleen naar huis mogen.  

U krijgt uiterlijk donderdag 15 november bevestiging van uw inschrijving. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben schroom niet en neem even contact met mij 

op. Dat kan via de e-mail kuiper@deschoor.nl Bellen of appen kan ook naar 06-

42741979. 

Samen met Kim, Monique en een groep enthousiaste hulp-ouders gaan wij er alles aan 

doen om van de disco een leuk feestje voor uw kind te maken. 

 

 

Nieuws van de peuterspeelzaal  
 

 

 

Herfstuitstapje 

De Herfstvakantie is alweer even achter de rug, waar we natuurlijk het 

bos hebben kunnen bewonderen en van alles verzamelden voor op 

onze thema tafel. Niet alleen in het bos bleken er mooi gekleurde 

bomen te zijn, ook rond de school! Dus dat moest nader bekeken 

worden en samen met papa of mama hebben wij ‘een hoop’ bladeren in 

alle kleuren verzameld, die nu de peuterspeelzaal opfleuren.  

 

 
Wauw, wat hebben we samen een leuke Herfstwandeling gemaakt! 

 

‘Iets liefs’ voor Juf Desiree 

Om juf Desiree te verwennen in deze moeilijke periode hebben wij in de peuterspeelzaal 

de gelegenheid gecreëerd om het voor een ieder mogelijk te maken haar een hart onder 

de riem te kunnen steken. Ieder kan een kaartje, tekening of een ander persoonlijk 

gebaar of gedachte, bij de peuterspeelzaal inleveren. Wij zullen er voor zorgen dat 

Desiree hier regelmatig mee verwend zal worden, dat zal haar zeker goed doen. Met de 

peuters zullen wij hier natuurlijk ook aan bijdragen door regelmatig samen iets moois 

voor haar te maken. 
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Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf. Herkent u dit? ’Mijn kind is behoorlijk faalangstig. 

Alles wil ze goed doen en van een klein foutje in haar werk, raakt ze totaal van slag. Ze 

huilt dan snel en trekt zich terug. Thuis krijgt ze woede-aanvallen die ik vaak niet zie 

aankomen.’ Samen met je kind ga ik op zoek naar welke oorzaak er onder de faalangst 

zit en haar zo te begeleiden dat ze haar zelfvertrouwen terugkrijgt en daarmee haar 

angst de baas kan!  

Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht. 

 

Iedere maandag ben ik op school aanwezig. Ik ben orthopedagoog en integratief 

kindertherapeut. De therapie wordt meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende 

verzekering. De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg.  

Voor vrijblijvende informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06-

13126376. Of vraag de intern begeleider. 

 

Wat is integratieve kindertherapie? Deze vorm van psychotherapie is kortdurend omdat 

het kind als deskundige van zijn probleem wordt ingezet: het kind weet wat zijn 

probleem is, kan het zelf oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest. 

 

 

mailto:info@elf-twaalf.nl

