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

Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 19 maart  2018 
 
Belangrijke data 
21 maart Schoolvoetbal meisjes 7/8 14:00 uur 

22 maart MR vergadering om 19:30 uur 

22 maart  laatste dag inschrijven voor de Avond4daagse 

23 maart KIDD voorstelling voor groepen ¾ B en 4A  

 

 
 

Nieuws van de school 
 

Koningsspelen 2018 

Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Ook Het Meesterwerk doet 

daar dit jaar weer aan mee. 

We hebben ervoor gekozen om de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 

mee te laten doen aan de Koningsspelen die georganiseerd worden op 

het Fanny Blankers Koen Sportpark. Daar wordt voor hen een dag georganiseerd door 

combinatiefunctionarissen van verschillende sportverenigingen. Wij hebben inmiddels een 

globaal programma ontvangen voor die dag en willen die informatie alvast met u delen. 

De kinderen worden tussen 08:20 en 08:30 uur verwacht in het stadion van Almere City. 

Hun eigen groepsleerkracht zal hen daar opvangen. Zij hebben die dag een 

continurooster, wat inhoudt dat zij tijdens de lunch niet naar huis komen maar dat zij 

tussen de activiteiten door met de klas zullen lunchen. Wij willen u dan ook vragen om 

uw kind die dag een tussendoortje en een lunch mee te geven. Van de organisatie 

krijgen zij een flesje water en een stuk fruit. 

De kinderen zullen verschillende sporten gaan beoefenen. Het is dus verstandig om die 

dag in sportieve kleding te komen. De dag wordt om 14:00 uur afgesloten. U kunt uw 

kind dan ook weer ophalen. 

Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 organiseren wij de Koningsspelen op school. 

Hoe het programma er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar wat we al wel 

weten is dat deze kinderen die dag een normaal rooster hebben. Zij zullen de dag 

beginnen met het Koningsontbijt en vervolgens een ochtend met verschillende  sport-

/spelonderdelen hebben. Het middagprogramma wordt door de eigen leerkracht 

ingevuld. 

Van de paascommissie:  

Dit jaar is er op donderdag 29 maart een paasontbijt. Ontbijten doe je natuurlijk in je 

pyjama: wij verwachten iedereen die ochtend in zijn mooiste nachtkleding op school. 

Verder zouden wij de klassen graag aankleden met een gezellige paastak. Mocht u thuis 

nog een tak over hebben dan zien wij deze graag op school. 

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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Nieuws van de opvang en de speelzaal  
 

Onze speelzaal wordt langzaam een berenbos .De kinderen hebben 

GROTE BEREN geschilderd, met grote rollende ogen en een natte neus. 

Onze leeshoek zal een berengrot worden. Spannend !!!` 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 27 maart en donderdag 29 maart 

Vieren wij samen met de kinderen PASEN. 

Wij zorgen voor ontbijt en lunch voor de kinderen Dus de 

peuters hoeven GEEN fruit of brood mee. 

Het zal leuk zijn als alle peuters in pyjama op de groep komt . 

GRAAG kleren meegeven voor als wij naar buiten gaan. 

 

Op vrijdag 30 maart(Goede Vrijdag) en maandag 2 april(Tweede Paasdag) is de 

peuterspeelzaal gesloten.  

 

 

    FANT Janine Krak 06-54793409 
 

 

Kinderbingo: op vrijdag 6 april is er een gezellige kinderbingo. Voor 

leerlingen uit groep 1 t/m 4 is de bingo van 19:00-20:00 uur. We 

werken met cijferplankjes, dus begeleiding is hierbij gewenst. Voor 

leerlingen uit groep 5 t/m 8 is de bingo van 20:15-21:15 uur. 

Aanmelden kan via krak@deschoor.nl. 

 

Supporter van Schoon actie: Je ziet regelmatig zwerfafval liggen, en je wilt daar iets 

aan doen. Als Supporter van Schoon vind je een schone omgeving belangrijk én doe je 

daar graag iets extra’s voor. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kunt één 

specifiek ding doen, of veel verschillende dingen. Heel soms, of regelmatig. In je eentje, 

of met een hele groep. Wat jouw manier ook is, zolang je je inzet voor een 

zwerfafvalvrije omgeving ben je Supporter van Schoon laat zien dat je Supporter bent 

Samen staan we sterk. Dus hoe meer Supporters van Schoon zich laten zien – in de 

buurt, in de supermarkt, in het bedrijfsleven, op de sportvelden en op social media – hoe 

meer mensen overtuigd raken van het belang én de voordelen van schoon. 

Als Supporters van Schoon zetten wij ons samen in voor een schone omgeving zonder 

zwerfafval. Wil je erbij zijn en wil je een handje helpen en er een gezellige middag van 
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maken zorg er voor dat je op 22 maart om 16:00 uur naast het schoolplein naast het 

voetbalveldje aanwezig bent. Wij zorgen voor alle materialen. En na afloop krijg je een 

leuk presentje! We hopen dat jullie allemaal een handje komen helpen. 

Wanneer: 22 maart 2018 

Tijd: van 16:00 tot 17:00 uur 

Waar: naast het schoolplein naast het voetbalveld 

  
 

 

      Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

 

      Ieder kind reageert anders als het te maken krijgt met rouw en verlies. Het ene kind         

      trekt zich terug en het andere kind reageert met heftige huilbuien en soms ook boosheid.     

      Rouw heeft tijd nodig, maar als na een poos uw kind nog steeds last heeft van het  

      verlies, op wat voor manier dan ook, dan is er sprake van verstoorde rouw en kan  

      therapie helpen om het verlies een plek te geven op een manier waardoor uw kind weer  

      verder kan.  

Voor dit probleem en maar ook andere problemen die ertoe leiden dat uw kind stagneert 

in zijn of haar ontwikkeling, kunt u bij mij terecht. 

 

Iedere maandagmorgen is Hilde Kwakkel, van Praktijk Elf Twaalf voor kindertherapie 

en coaching op school aanwezig. Zij is orthopedagoog en integratief kindertherapeut. De 

therapie wordt (gedeeltelijk) 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. 

 

 

 

Nieuws van YourMusiqskool 
Het is weer even geleden! In de voorjaarsvakantie hebben we met de leerlingen twee 

geweldige middagen gehad. Voor de drummers was er een Drummers Chill out, een 

gezellige middag met een ritmespel, drumworkshop en Movietime over inspirerende 

drummers, natuurlijk met bijbehorende chips & popcorn!  

 

Ook hadden we een fantastische Voorjaarsjam i.s.m. jongerencentrum Trapnotov in 

Almere Haven, een bandworkshopmiddag waaraan ook gitaar leerling Senna van Het 

Meesterwerk aan mee heeft gedaan. In één middag samen met andere leerlingen in een 

band leren spelen en optreden! We sloten af met “One Love” van Bob Marley. Dat we 

allemaal van muziek houden is wel duidelijk!  
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Basiscursus gitaar en Musiqclub  
Binnenkort start ook weer de basiscursus gitaar voor 8-12 jaar op maandag.  

o.l.v. onze gitaardocent Jacco Dijs. Vorig jaar een groot succes! Op woensdag 28 maart 

13.00 is een gratis proefles op onze leslocatie in Almere Buiten. Aanmelding is 

noodzakelijk i.v.m. beperkte plekken. 

  
Muziek maakt slim en verbind!   

Dat muziek een positieve invloed heeft op de ontwikkeling op sociaal, cognitief en 

emotioneel gebied van kinderen is dankzij lezingen van o.a. hoogleraar Erik Scherder wel 

duidelijk. Daarom starten we ook weer met de algemene muzikale vormingscursus 

‘Musiqclub’ 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.  

 

15.45-16.30 Locatie: Onze leslocatie in Almere Buiten. Startdatum ma 23 maart. 

De cursus start bij minimaal 5 deelnemers per groep. 

 

Maandag 15.30 – 20.00 Vrijdag 15.30 -19.30 

Gitaar & Piano docent 

Mateusz Pulawski 

Piano, docent Joris Holtackers 

Gitaarles, Docent Jacco Dijs 

 

CONTACT 

036 3001063 | jouwinfo@yourmusiqskool.nl | yourmusiqskool.nl 

 

mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl

