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

Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 22 mei 2018 
 
Belangrijke data 
22 t/m 25 mei  Avond4daagse 

25 mei    Maandviering groep 3/4b 

 
 

Nieuws van de school 
 

Brede schoolproject 

Vorige week dinsdag is het brede schoolproject feestelijk geopend. Het 

thema is bouwen. De komende weken staan er diverse activiteiten op 

programma (hutten bouwen met bamboe, bouwen met rietjes, robots 

bouwen, etc.). Het project wordt op woensdag 13 juni, middels een 

buitenspeeldag van 13.30 uur tot 16.00 uur, afgesloten. 

 

Eindcito 

In groep 8 maken de kinderen op onze school de Centrale Eindtoets. In deze toets 

worden vakgebieden getoetst zoals begrijpend lezen, rekenen, spelling en 

wereldoriëntatie. Onze huidige groep 8 heeft op de Eindcito een score van 534,6 behaald. 

Dit betekent dat wij de norm van de inspectie behaald hebben. Hierbij willen wij alle 

leerkrachten feliciteren met het behalen van deze score. Wij zijn erg blij met dit 

resultaat. Dit (het behalen van de inspectie norm) is ons de afgelopen vier jaren niet 

gelukt.  

 

 

Biebouders/ opa’s/ oma’s/ ooms of tantes gezocht. 
Wie vindt het leuk om volgend jaar Het Meesterwerk te ondersteunen in de 

schoolbibliotheek? 

Wij zoeken voor twee middagen in de week mensen die willen helpen met het uitlenen 

van de boeken en het organiseren van de bieb. U kunt er voor kiezen om 1 middag te 

helpen en twee mag natuurlijk ook. 

Dit jaar nemen 3 ouders afscheid van de schoolbieb. Dan houden we 1 fulltime en 1 

parttime ouder/ oma over. Dat is helaas niet genoeg om de schoolbieb draaiende te 

houden.  

Voor meer informatie kunt u zich melden bij Monique Bonomo of juf Ellen. 

 

Avond4daagse 

Vanavond begint de avondvierdaagse. De deelnemers van de 10 km moeten zich om 

17:30 uur aanmelden en de deelnemers van de 5 km om 17:45 uur.  

Ieder kind krijgt vanavond een Meesterwerk shirt. Dit shirt moet vrijdag bij het ophalen 

van de medaille worden ingeleverd.  

Dit jaar willen we  de ' Lighthouse' bokaal winnen, net zoals in 2016. De prijs wordt 

gewonnen door de school die het beste gedrag en respect vertoont, ook omtrent 

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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duurzaamheid. Volg daarom de aanwijzingen van de verkeersregelaars op en neem 

allemaal een vuilniszak mee voor de rommel langs de route.  

 

Nieuws van de opvang en speelzaal 

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 

 

Na 2 weken vakantie zijn wij begonnen met het thema “BOUWEN VOOR 

DE DIEREN”  

Dit thema doen wij samen met de basisschool. Dinsdag was de grote 

opening van dit thema met  Buurman & Buurman en een reuze Bob de Bouwer. 

 

 

 

 

Op de groep zijn de kinderen volop aan timmeren en  

bouwen voor de dieren. Stallen voor de schapen en de 

koeien. De kippen hebben al een prachtige hok. 

 

 

 

 

 

 

 

Mochten jullie hout over hebben, dan is dat bij ons erg welkom. Vergeten jullie ook de 

plastic flessen niet?!Hebben jullie toevallig ook nog spullen voor onze boerderij te leen?  

 

FOTOWEDSTRIJD 

Maak een leuke foto van je kind terwijl deze aan het bouwen is. De foto`s worden in de 

hal opgehangen. Veel plezier met het bouwen en maken van de foto. 
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FANT Josephine Kuiper  

 

Steamlab: 

Super leuke activiteit helemaal in het thema bouwen voor kinderen van 

4 tot 7 jaar. Er is nog plaats!!! 

Donderdag 24 en 31 mei 7 en 21 juni van 15.30 uur tot 16.30 uur in ’t 

atelier.  Kosten 1 euro per les. Schrijf je nu in via kuiper@deschoor.nl 

en doe mee. 

 

Outdoor sportlessen: 

Kom jij ook 22 mei van 16.00 uur tot 17.00 uur  boogschieten op de Compositie, 

29 mei van 16.00 uur tot 17.00 uur  honk en softballen op het Meesterwerk, 

Of 5 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur  free runnen op het Meesterwerk? 

Kosten zijn 1 euro per activiteit. Geeft je nu op via gerritsen@deschoor.nl en doe mee. 

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

       

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Is je kind 

voldoende weerbaar in contact met andere kinderen? 

Is het in het verleden vaak geplaagd of gepest? Of is 

daar nu nog steeds sprake van? Dan is het goed om je 

kind te helpen om zich krachtiger op te stellen in 

contact met andere kinderen. Als kindertherapeut ga 

ik samen met je kind op zoek naar haar of zijn eigen 

innerlijke kracht. 

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 

IntegratiefKinderTherapeut. De therapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende 

verzekering. Informeer bij uw verzekeraar.  

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

13126376. Of vraag de intern begeleiders. 

 

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:kuiper@deschoor.nl
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NIEUWS VAN YOUR MUSIQSKOOL 
 
Het is alweer een tijdje geleden! Ons lesseizoen loopt bijna af we zijn al aan het aftellen 

naar ons jaarlijks End of Season eindconcert, waarin leerlingen en docenten van de 

muziekschool met elkaar optreden en laten zien wat ze kunnen. Elke keer een groot feest 

waarin de leerlingen in de spotlights staan. Ze zijn al hard aan het oefenen hiervoor.  

 

Inmiddels is het de 5e editie en een begrip onder de Your Musiqskool community.  

 

Ook een aantal Meesterwerk leerlingen, waaronder Senna en Alana zullen meedoen en… 

niemand minder dan meester Dwight samen met zijn dochter, zullen ook optreden! Even 

een terugblik naar End of Season 2017. Kaarten zijn al online te bestellen via 

ticketkantoor.nl/shop/yms2018 

 

Kom je het feest ook mee vieren?  

 

 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Bijdrage & Leeninstrument 

Wilt uw kind heel graag les volgen bij Your Musiqskool, maar is het lastig om lesgeld te 

betalen voor uw kind? Lukt dat niet door omstandigheden? 

Wellicht kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur u hierbij helpen. (voorheen het Jeugd 

cultuurfonds en Jeugd sportfonds). Een bijdrage kan aangevraagd worden via de interne 

begeleider van Het Meesterwerk. (Deze beide fondsen zijn samengevoegd). Geen 

instrument? Het fonds kan in een leeninstrument voorzien met de actie Pak Aan.  

 

Gratis proefles | Nog enkele lesplekken op vrijdag beschikbaar 

Er zijn nog enkele lesplekjes vrij voor piano en gitaar op de vrijdag.  

Mocht jij ook heel graag les willen volgen, vraag dan een gratis proefles 

via yourmusiqskool.nl | 036 3001063  

 
 

http://www.yourmusiqskool.nl/yms-end-of-season-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=K-H-C4pGdTk
https://www.ticketkantoor.nl/shop/yms2018
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/pakaan/
http://www.yourmusiqskool.nl/praktische-informatie/contact/
http://www.yourmusiqskool.nl/yms-end-of-season-2018/

