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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 3 september 2018 
 

Belangrijke data           
 Do 13 sep.    Informatieavond 

 Vrij 14 sep.    Schoolfotograaf 

 Di 18 t/m do 20 sep.  Kennismakingsgesprekken 

 Wo 19 t/m vr 21 sep.  Kamp groep 8 

 Vrij 28 sep.    Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

Nieuws van de school 
 

Hartelijk welkom op school. Na een fijne vakantie zijn we weer met 

volle energie aan het schooljaar 2018-2019 begonnen. Vanmorgen heb 

ik alle kinderen en ouders welkom geheten met een handdruk. Dit jaar 

sta ik er alleen voor als directeur en ik zal op afstand begeleid worden 

door Paul Stubbé (interim directeur van het afgelopen schooljaar). Met 

veel passie en plezier ga ik dit aan. Uiteraard in samenwerking met het team, de 

leerlingen en met u als ouder. Ik vind het belangrijk dat wij met z’n allen weer ‘een 

meesterwerk’ van Het Meesterwerk maken. De verbinding met elkaar speelt hierin een 

cruciale rol. Om deze reden besteden wij in de eerste weken extra aandacht aan het 

thema ‘de gouden weken’. De eerste weken van het schooljaar wordt tijdens 

groepsvorming ook wel de ‘gouden weken genoemd’. De eerste weken zijn bepalend voor 

het neerzetten van het fundament voor een goede groepsvorming. Wij hebben dan ook 

besloten dat we hier de weken tot aan de herfstvakantie extra veel aandacht aan 

schenken. Dit gaan wij doen aan de hand van gesprekken, activiteiten en werkvormen. 

 

 

Formatie 

Op de vakleerkracht gym na, is de formatie rond. Zoals wij u eerder bericht hebben, zijn 

wij op zoek naar een vakleerkracht gym. Afgelopen week zijn er gesprekken gevoerd. 

Deze week is er een observatie. Wij hopen eind deze week een geschikte vakleerkracht 

te kunnen benoemen. Tot die tijd zullen de lessen door de groepsleerkracht gegeven 

worden. De lessen worden op de dinsdag en de donderdag gegeven. Zie bijlage voor een 

concept gymrooster. Houd u er rekening mee dat er nog enkele wijzingen zouden kunnen 

plaatsvinden voor wat betreft het gymrooster. 

Aan het eind van vorig schooljaar hebben wij afscheid genomen van enkele collega’s en 

dit jaar zijn er drie collega’s aan het team toegevoegd. José Groen (leerkracht groep 6), 

Marianela Krips (leerkracht groep 4) en Lizette Pinas (onderwijsassistente). Verder 

hebben wij tot en met februari een ICT-stagiaire (Zino Ogbovoh) die ons team gaat 

versterken. Zie de bijlage voor de volledige teamsamenstelling. 

 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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 Luizencontrole          

In de komende twee weken worden de haren van de kinderen 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. Vooral als het veel op 

zijn/haar hoofd krabt. 

Om luis te voorkomen, is het verstandig om lange haren op school zoveel mogelijk vast 

te dragen en alle kledingstukken in de luizenzak te bewaren. 

 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de school onder kopje Ouders en dan 

Luizenbeleid. 

 

 

Noodformulieren 

Vandaag hebben alle leerlingen een noodformulier ontvangen. Hierop kunt u per kind uw 

en de belangrijke gegevens van uw kind noteren. Wilt u dit formulier z.s.m. aan uw kind 

ingevuld weer mee naar school geven, zodat alle leerkrachten de goede informatie 

hebben om u te kunnen bereiken als dit nodig is. 

 

Ouderbijdrage 

Vandaag hebben ook alle leerlingen een brief ontvangen met betrekking tot de 

ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt geheel besteed aan leuke activiteiten voor de 

leerlingen. Wij willen graag de activiteiten blijven organiseren. Om dit te kunnen 

realiseren, hopen wij op uw bijdrage. 

 

 

10- uurtje 

Op Het Meesterwerk eten wij gezond in de ochtendpauze. Daarom willen wij u er aan 

herinneren om uw kind iets gezonds mee te geven in de vorm van fruit of groente 

(komkommer/ worteltjes, etc.). Koeken, (rijst)wafels en andere dergelijke snacks mogen 

door de kinderen niet worden opgegeten.  

 

 

De verwondering 

Vanaf dit schooljaar zitten de leerlingen van basisschool de Verwondering ook bij ons in 

het pand. Het is een tijdelijke oplossing. In de loop van het jaar hopen de leerkrachten 

en leerlingen gebruik te maken van hun eigen pand in Nobelhorst. De school maakt 

gebruik van de lokalen op de eerste verdieping. Op dit moment zijn het er 2 lokalen met 

in totaal 18 leerlingen. De leerlingen starten om 08.30 uur en zijn om 14.00 uur weer 

vrij. Bezoekers van de Verwondering komen via de zijdeur (naast de hoofdingang) het 

gebouw in. Via dezelfde deur verlaten zij ook het pand.  

Bezoekers van Het Meesterwerk maken gebruik van de voor hen bekende in- en 

uitgangen. Wij zullen de komende tijd regelmatig contact hebben met de directie van de 

Verwondering om op deze manier alles in goede banen te leiden.  
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Schoolfotograaf: op vrijdag 14 september komt de 

schoolfotograaf van alle groepen en van de leerlingen 

individueel weer een mooie foto maken. 

Vanaf 15.15 uur starten de fotografen met het maken van 

de familiefoto’s. U kunt hiervoor intekenen vanaf 

woensdag 5 september op het rooster aan de keukenwand 

in de hal op een dag en tijd die u schikt.  

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

  

 

Nieuws van de opvang! 

 

Het nieuw schooljaar is begonnen. We hebben een heerlijk vakantie-

programma gehad met heel veel activiteiten. Daarom gaan we weer 

met een goed gevoel dit nieuwe schooljaar tegemoet.  

Daarbij is ook de TSO weer begonnen. De TSO is vaak een vergeten 

kindje bij ouders omdat dit “bijna” vanzelfsprekend lijkt. 

Mocht u gebruik willen maken van de TSO maar uw kind nog niet hebben aangemeld, 

geen probleem.  

Graag even contact opnemen met ons hoofdkantoor via 0320-294900. U kunt dan vragen 

naar onze afdeling Plaatsing & planning. U kunt dezelfde dag nog gebruik maken van de 

TSO.  

Voor de ouders die wel al bekend zijn bij onze TSO even wat nieuwe informatie.  

Onze TSO coördinator Gwynedd Brandsma heeft er voor gekozen om te stoppen met 

deze functie. Ze blijft wel binnen GO! werken maar dus niet meer op de TSO. Deze week 

zal zij onze nieuwe collega, Brandon inwerken. Brandon gaat voor ons de TSO coördinatie 

verzorgen.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u bij hem terecht via: 06-41572361. Ook voor 

afmeldingen kunt u dit doorgeven via dit nummer of uiteraard via Konnect. 

Heeft u andere vragen, ook omtrent, PSZ, KDV of BSO dan kunt u ook met Tamara 

Roubos, onze Locatieleider, contact opnemen via t.roubos@go-kinderopvang.nl 
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