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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 16 oktober 2017 

 

Belangrijke data     

 Ma 16 okt – do 19 okt: Kennismakingsgesprekken 

 Vrij 20 okt :  Meestwerkviering (zie ook het bericht hieronder) 

 Vrij 20 okt:  Afsluiting kinderboekenweek van 15.15 uur tot 17.00 uur 

 Ma 30 okt:   Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Nieuws van de school 

 
Griezelige afsluiting Kinderboekenweek: 
Vrijdag 20 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek feestelijk af. 

De opening was spannend  en dat zal de afsluiting zeker ook zijn.  

 
Er zijn allerlei griezelige activiteiten (gratis) in de school te doen o.a. monstertjes 

maken, schminken en grabbelen in de grabbelton. Ook bij de klassen is van alles te doen 

zoals heksenneusje prik, heksendrank maken en nog veel meer. Ook is er voor alle 

kinderen een bekertje limonade en een worstje.  Om 16.00 uur gaan wij allemaal 

luisteren naar onze voorlezers. Wie zal dit jaar de schoolkampioen worden? 

Er is een echte jury en er zijn mooie prijzen te winnen. De verkoop van eigen boeken 

start direct na de voorleeswedstrijd in de hal. Neem een kleedje mee waarop jezelf kunt 

zitten en de boeken netjes op kunt neerleggen. Zeker even komen kijken want wie weet 

is er  wel een heel spannend boek bij om lekker te lezen in de vakantie. 

Deze feestelijke middag duurt tot 17.00 uur waarna we allemaal heerlijk gaan genieten 

van de vakantie. 
 

Meesterwerkviering: 

Vrijdag 20 oktober is er weer een gezellige Meesterwerkviering, deze keer verzorgt door 

de groep van juf Cocky en de groep van juf Anne Maaike. Om 13.30 uur  is de 1e 

voorstelling en om 14.15 uur wordt deze voorstelling herhaald. U bent bij één 

voorstelling van harte welkom. De koffie en thee staat voor u klaar. 
 

Schoolwebsite: 
Er wordt hard gewerkt aan het opzetten van een volledig vernieuwde schoolwebsite. 

Momenteel zijn wij fotomateriaal aan het verzamelen om het geheel een fraai uiterlijk te 

geven. 

Mocht uw kind herkenbaar in beeld zijn op een foto die wij graag zouden willen gebruiken, 

dan nemen wij even contact met u op om toestemming te vragen voor plaatsing van de foto. 

Omdat de gegevens op de oude website (www.hetmeesterwerk.nl) niet meer up to date 

worden gehouden, hebben wij, ter voorkoming van misverstanden, de toegang tot deze 

website geblokkeerd.  

Binnenkort hoort u van ons wanneer de nieuwe website in gebruik zal worden genomen. 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
http://www.hetmeesterwerk.nl/
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Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 

 

Deze week geen nieuwe van de opvang en speelzaal 

 

 

 

 

 

 

FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Griezelig kinderboekenbal 

Wat zag iedereen er weer prachtig uit vrijdag tijdens de disco. Ik wil iedereen 

die hieraan heeft meegeholpen heel erg bedanken. Zonder alle ouders kunnen 

we dit niet organiseren. Het was voor de kinderen ook erg leuk dat er ook 

weer leerkrachten en de directeur kwamen dansen. 

 

Boeken verkoop 

Vrijdag kunnen de leerlingen boeken verkopen op de boekenmarkt. Neem je eigen kleedje mee en 

de boeken die je graag wil verkopen. Tussen 15:15 en 16:00 uur is de markt in de centrale hal. 

 

SpaceLab 

Na de herfstvakantie kan je in 3d komen tekenen in de ruimte. Dit doen we met VR brillen. Op 2, 

9 en 16 november kunnen leerlingen vanaf 8 jaar meedoen van 15:30-17:00 uur. Opgeven kan 

via krak@deschoor.nl. Kosten zijn €2,50 per les, dus €7,50 in totaal. 

 

Mozaïeken 

Op 23 en 30 november en 7 december gaan we de krukken uit de dieren patio mozaïeken. 

Leerlingen vanaf 8 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden via krak@deschoor.nl. Kosten zijn €3- 

voor 3 bijeenkomsten. 

 

Kinderbingo 

Op 24 november is er weer een kinderbingo. LET OP! Dit keer kan er worden aangemeld via de 

mail. Ook kinderen van andere scholen kunnen aanmelden en deelnemen. Geef u kind daarom 

tijdig op. Er hangt geen inschrijflijst meer op het bord. Aanmelden kan door een bericht te sturen 

naar krak@deschoor.nl met de naam van uw kind, adres, geboortedatum, school en 

telefoonnummer. 

 

Leerlingenraad 

Afgelopen jaar zijn leerlingen actief geweest in een leerlingenraad. Na de herfstvakantie starten 

we weer met een nieuwe leerlingenraad omdat veel kinderen nu naar het voortgezet onderwijs 

zijn. Lijkt het je leuk om ook mee te denken en organiseren en zit je in groep 7 of 8, meld je dan 

aan bij Juf Janine 

 

De boom in de hal is een idee van de leerlingenraad. Ook hebben ze vorig jaar wijkbudget 

aangevraagd om het schoolplein op te fleuren. Heeft u de resultaten al gezien? 

 

mailto:krak@deschoor.nl
mailto:krak@deschoor.nl
mailto:krak@deschoor.nl
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Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: 

Heeft uw kind veel moeite met inslapen of doorslapen en u kunt er niet precies de vinger 

opleggen hoe dit nu komt? Dan kan therapie een oplossing zijn om dit patroon te 

doorbreken. Om te werken vanuit de kracht van uw kind naar de oplossing! 

Iedere maandag ben ik op school aanwezig om uw kind te kunnen begeleiden.  

Ik ben orthopedagoog en IntegratiefKinderTherapeut. De therapie wordt meestal vergoed 

vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekeraar.  

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

13126376. Of vraag de intern begeleiders. 
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