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El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.meesterwerk.asg-almere.nl 

Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

 

Maandag 15 januari  2018 
 

Belangrijke data 
 

15 jan – 22 jan Afname Cito toetsen 

19 jan   Disco 

29 jan   Studiedag (leerlingen vrij) 

6 feb   Informatieavond van 19:30 uur tot 20:30 uur 
 

 

Nieuws van de school 
 
Personeel 

Selma is afgelopen week gestart in groep 3. Zoals wij u eerder hebben 

bericht, staat Selma op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

voor groep 3. Op de woensdag wordt de groep overgenomen door 

Wilma. Wij wensen Selma heel veel plezier op Het Meesterwerk. 

Marja Cornelissen (de intern begeleider ib@meesterwerk.asg.nl ) is per 1 januari ook op 

de maandagmiddag aanwezig. Dit betekent dat Marja op de maandagmiddag en 

donderdag beschikbaar is voor u. Natascha (n.calis@meesterwerk.asg.nl)  is op de 

donderdag beschikbaar voor ib gerelateerde zaken.  

 

Luizencontrole 

Afgelopen week en deze week worden de haren van de kinderen weer gecontroleerd op 

hoofdluis. 

Dit gebeurt na elke vakantie. Op de deurbrief bij de groep van uw kind kunt u lezen, 

wanneer dit is.  

Denk s.v.p. aan geen gel in de haren en aan eenvoudige kapsels. Dan kunnen we beter 

controleren.Controleer ook zelf thuis regelmatig de haren van uw kind.  

Het is verstandig om lange haren op school zoveel mogelijk vast te dragen. 

Bewaar alle kledingstukken in de luizenzak. 

 

Nieuws van de opvang 

 
Allereerst willen wij iedereen een gelukkig en gezond jaar toe wensen. 

Afgelopen week hebben wij samen met de peuters het nieuwe jaar 

ingeluid met kinder-champagne. 

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
mailto:ib@meesterwerk.asg.nl
mailto:n.calis@meesterwerk.asg.nl
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Ook hebben wij gevierd dat wij nu per 1 januari GO! Kinderopvang zijn, onder het mom 

van “Samen zijn we GO!”. 

Heeft u Konnect al gebruikt? 

Hierin kunt u uw peuter afmelden. Wij streven er naar om regelmatig foto`s in Konnect 

te plaatsen van de dagelijkse bezigheden van uw kind. Ook daarom dient u wel in te 

loggen in Konnect. U kunt ook bellen! Onze nieuwe telefoonnummer is 036-2002008 

Volgende week beginnen wij met het thema  ”WINTER” 

  Wij zijn op zoek naar winterkleren voor onze kledinghoek. 

Wij denken aan; moonboots, sjaals, wanten, mutsen en schaatsen, heeft u toevallig nog 

iets? 

Vakantie 

Danijela gaat volgende week 2 weken met vakantie. Juf Kim(KDV) en juf Gwynedd(BSO) 

vallen voor haar in tijdens haar afwezigheid. 

 

Verzoekje 

Wij willen u verzoeken om eerst de tassen en daarna de jassen in de luizenzak te 

stoppen. Zo kunnen de peuters zelf hun jas pakken als we buiten gaan spelen.  

 

Alvast bedankt! 

 
 
Afscheid Ilona 

 

Lieve ouders en kinderen,   

 

Helaas heb ik niet iedereen persoonlijk gesproken, dus via deze weg wil ik iedereen op de 

hoogte brengen van het volgende: na 10 jaar gewerkt te hebben voor La Luna en GO! 

Kinderopvang, wordt het voor mij tijd om mijn vleugels uit te slaan en een nieuwe 

uitdaging aan te gaan. 

Per 1 februari as. start ik bij mijn nieuwe werkgever. Dit betekent dat ik niet meer zal 

terugkeren op het Meesterwerk na mijn verlof.  

Na 10 jaar is dit een grote stap voor mij en zal ik alles en iedereen ontzettend gaan 

missen. 

 

Mijn afscheid vind plaats op 25 Januari van 16.30 uur tot 18.30 uur. 

Ik hoop dan ook iedereen even te zien om persoonlijk gedag te zeggen. 

 
Mocht ik je toch niet meer zien wil ik je bedanken voor de afgelopen jaren waarin we veel 

hebben meegemaakt en gedaan. 

Van uitstapjes tot musicals, van spelen tot sport en spel en ga zo maar door.  

Bedankt dat jullie mij hebben laten groeien tot wie ik nu ben. 

 

Hopelijk zie ik jullie snel, 

 

Liefs Juf Ilona 
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   FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Hulpouders gezocht: 

Vrijdag is er weer een disco. 

Om deze te kunnen 

organiseren hebben wij nog 

wat hulpouders nodig. Lijkt 

het je leuk om je een avondje 

in te zetten voor de kinderen van Het 

Meesterwerk en lukt het je om toezicht te 

houden, te dansen en op te ruimen en hou je 

van een avondje muziek. Geef je dan op als 

vrijwilliger. Wij verwachten een minimale inzet van 18:30 tot 22:15 uur, maar eerder 

mag ook.   

 

Nieuwe activiteiten: in de bijlage zit de nieuwe activiteitenladder. We gaan op 

maandag enkele Yoga lessen aanbieden. Kliederlab voor kleuters op dinsdag middag en 

peuters en ouders op donderdag ochtend start weer. Verder gaan we aan de slag met 

theater voor dodenherdenking op vrijdag middag. We zullen tijdens dodenherdenking op 

4 mei op Jeugdland een bijdrage leveren aan deze mooie herdenking voor en door 

kinderen met in de voorjaarsvakantie een leerzaam uitje voor deze groep.  

 

Mozaïeken: De dierenpatio mag wel wat kleurrijker. Op donderdagen kunnen kinderen 

uit groep 6 t/m 8 4 weken lang komen om wat moois te ontwerpen en de krukken uit de 

patio te komen mozaïeken. De kosten zijn €5,- per kind voor alle lessen. 

 

Nieuwjaarsdisco: Op Vrijdag is er een Nieuwjaarsdisco. Het thema is glitter en 

glamour. Groep 1 t/m 4 is van 19:00-20:00 uur. De deur is open om 19:45 uur. Groep 5 

t/m 8 is van 20:30-21:45 uur. De deur is dan open om 21:30 uur. De laatste 15 minuten 

mag u mee dansen met uw kind. Bij het brengen is het niet mogelijk om met uw kind 

mee te gaan. Voor het overzicht mag er afscheid genomen worden in de hal. Kinderen 

kunnen alleen verder naar binnen gaan. Binnen zullen ouders van de organisatie toezicht 

houden.  

 

De kosten zijn €2,50 per kind. De kaartverkoop is op donderdag om  8:30 uur en  vrijdag 

om 8:30 uur in de centrale hal. Bij de start van de disco kunnen er ook kaartjes gekocht 

worden. Dit heeft niet onze voorkeur om rijen te voorkomen. Als uw kind al een kaartje 

heeft, dan hoeft het niet in de rij te gaan staan, maar mag hij of zij er langs naar binnen 

via de kaartcontrole. 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Is je kind bij iedere 

toets onzeker en scoort het ook op de citotoetsen 

altijd lager dan dat het eigenlijk kan? Heeft je kind 

daar last van omdat het misschien niet graag naar 

school gaat of ziek is als er toetsen zijn? Ik help je 

kind hoe om te gaan met faalangst en om zich (weer) 

krachtig te voelen. Ik ga samen met je kind 

achterhalen wat de oorzaak is en het met je kind 

oplossen. Iedere maandag ben ik op school 

aanwezig.  

Ik ben orthopedagoog en kindertherapeut. De therapie wordt meestal vergoed vanuit de 

aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekeraar.  
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Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06-

13126376. Of vraag de intern begeleider. 

 

YOUR MUSIQSKOOL 
 

Het nieuwe jaar is van start gegaan, we wensen het team van Het Meesterwerk en alle 

leerlingen en ouders nog een heel gelukkig nieuw jaar! Het nieuwe jaar staat weer bol 

van de ontwikkelingen en nieuwe lessen, we hebben er zin in!  

 

Nieuw lesaanbod: 

 

De muzikale proeftuin, een twaalfdelige cursus i.s.m. de Schoor /Janine Krak 

Vanaf woensdag 17 januari van 13.00 -14.00. Van 8-12 jaar. 

(zie de activiteitenladder). In 12 lessen maak je kennis met de piano, gitaar, zang en 

rap, djembe en andere percussie instrumenten. Aan het einde van de cursus geven de 

deelnemers een mini-optreden! Docent: Your Musiqskool docent Jacco Dijs  

Locatie Het Meesterwerk, speellokaal 

Kosten: 4 euro per les, (contant bij elke les te voldoen of ineens 48 euro via ideallink bij 

aanmelding). Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: 

jouwinfo@yourmusiqskool.nl. (vermeld daarbij: voor- en achternaam kind, leeftijd, 

achternaam ouders, telnummer ouder/verzorger)  

 

Musiqclub 4 t/m 8 jaar  

We starten weer met Musiqclub! De algemene muzikale vormingscursus van 4 t/m 8 

jaar! Op een speelse manier gaan de jonge muzikantjes kennis maken met allerlei 

muzikale begrippen als langzaam, snel, hard en zacht, gevoel in muziek, ritme en maat, 

spelen ze op kleine schoolinstrumentjes en zingen en dansen ze op muziek! Op maandag 

29 januari is er een gratis kennismakingsles voor 2 groepen: 

14.45 uur - 15.30 uur 

15.30 uur- 16.15 uur 

Locatie: e.b.s. de Oase, Hovens Grevestraat 1, Almere  

(Bouwmeesterbuurt, zo’n 8 min. rijden vanaf Het Meesterwerk).  

Info: yourmusiqskool.nl/lesaanbod/musiqclub/ 

 

 

Musical Theaterles voor 8 t/m 12 jaar 

Vind uw kind, zingen, dansen en acteren erg leuk? Samen zingen en leren 

optreden met anderen. Plezier en zelfvertrouwen krijgen op een speelse 

ontspannen manier? Meldt uw kind aan voor de gratis kennismakingsles op 

maandag 29 januari om 16.30 -17.15.  

Locatie: e.b.s. de Oase, Hovens Grevestraat 1, Almere 

(Bouwmeesterbuurt, zo’n 8 min. rijden vanaf Het Meesterwerk).  

Info: yourmusiqskool.nl/musical-theaterles/ 
 

Aanmelden voor de gratis proeflessen is noodzakelijk i.v.m. het aantal 

lesplaatsen. De cursus start bij minimaal 5 deelnemers per groep. 

 

Maandag 15.30 – 20.00 Woensdag vanaf 17/1 Vrijdag 15.30 -19.30 

Gitaar & Piano docent 

Mateusz Pulawski 

De muzikale Proeftuin  

(12 lessen) 

13.00 -14.00  

Docent Jacco Dijs /Julia 

Olthoff 

Piano, docent Joris Holtackers 

Gitaarles, Docent Jacco Dijs 

 

mailto:info@elf-twaalf.nl
mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl
http://www.yourmusiqskool.nl/lesaanbod/musiqclub/
http://www.yourmusiqskool.nl/musical-theaterles/
http://www.yourmusiqskool.nl/praktische-informatie/contact/

