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ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 15 april 2019 

 

Belangrijke data: 

Di. 16 april    Paasactiviteit groep 1 t/m 4 

Do. 18 april                                  Studiemiddag (leerlingen om 12.00 uur vrij) 

Vrij. 19 apr. t/m 5 mei  Meivakantie 

Ma. 6 mei    Start schoolbrede thema “Afval” 

Di. 14 mei    AR-vergadering 

Vrij. 17 mei    Meesterwerkviering groep ½ 

Do. 30 mei    Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij) 

Vrij. 31 mei    Alle leerlingen vrij 

 

    

      

Nieuws van de school 

 
Koningsspelen 

Het was een geslaagde dag afgelopen vrijdag. Na een gezamenlijke 

opening met muziek en dans, hebben de kinderen zich binnen en 

buiten kunnen vermaken met diverse sport- en spelactiviteiten. Helaas 

is José (leerkracht groep 6) tijdens het spelen ongelukkig gevallen en heeft er een 

hersenschudding aan overgehouden. Zij is hierdoor deze week afwezig. 

Wij wensen haar veel beterschap toe.  

 

 

Schoolbrede thema “ Afval” 

Maandag 6 mei starten we weer op school en gaan direct van start met ons nieuwe 

schoolbrede thema “Afval”. Op deze eerste dag gaan alle kinderen van het Meesterwerk, 

onder begeleiding van kunstenaars / acteurs, zich voorbereiden op het geven van een 

voorstelling.  Alle ouders zijn die middag (maandag 6 mei) om 15.15 uur uitgenodigd 

om naar deze schoolbrede voorstelling te komen kijken.  

 

 

Studiemiddag in plaats van studiedag 

In tegenstelling tot wat er op de jaarplanning staat, hebben wij op maandag 24 juni 

een studiemiddag in plaats van een studiedag. De betekent dat de leerlingen op de 

normale tijd op school worden verwacht en dat ze om 12:00 uur vrij zijn. 

Wij hebben tijdens het maken van de planning iets over het hoofd gezien. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat de jaarplanning niet voldeed aan de regelgeving van de inspectie.  

Wij betreuren het bovenstaande en bieden onze excuses voor een eventueel ongemak. 

Voor vragen en of opmerking over deze beslissing, kunt u zich wenden tot de directie.  

 

http://www.hetmeesterwerk.nl/

