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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 20 mei 2019 

 

Belangrijke data: 

Di. 21 mei    Start Avondvierdaagse 

Ma. 27 mei    MR vergadering 

Do. 30 mei    Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij) 

Vr. 31 mei    Alle leerlingen vrij 

Vr. 7 juni    Studiemiddag (vanaf 12.00 alle leerlingen vrij) 

 

    

      

Nieuws van de school 

 
Verlofaanvraag 

Zoals u eerder in de Krook heeft kunnen lezen, dienen verlofaanvragen 

uiterlijk twee weken voor aanvang van het verlof aangevraagd te 

worden. Nogmaals het verzoek om hier rekening mee te houden.  

Aanvragen die niet aan het bovenstaande voldoen, zullen niet in behandeling genomen 

worden. Uiteraard houden wij rekening met onvoorziene omstandigheden. 

Wij danken u alvast voor uw begrip. 

 

Schoolhandbal 

Afgelopen woensdag deden er vier groepen mee met schoolhandbal. Twee teams groep 

3/4 en twee teams groep 5/6. Het was prachtig om 24 enthousiaste kinderen in het rood 

van het Meesterwerk te zien schitteren! Zij hebben verder mooi weer gehad! Dit zorgde 

er ook voor dat er een parasol nodig was voor onze baby supporter! 

De kinderen leerde het spelletje kennen en deden leuk mee. We hebben ook enkele 

handbaltalenten gezien die dit best als sport kunnen gaan beoefenen. 

Een van de teams is eerste in de poule geworden en mocht een beker meenemen! 

Dit team heeft ook de finale mogen spelen. Ze hebben na een titanenstrijd de finale met 

2-1 verloren. Kortom een fantastische middag voor alle spelers, supporters en 

begeleiders. 

 

Namens het team van het Meesterwerk willen wij de ouders bedanken die dit mogelijk 

hebben gemaakt voor de kinderen. 

 

 

 

  

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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Avondvierdaagse 

Morgen begint de Avondvierdaagse. Iedereen moet zich dinsdag, woensdag en 

donderdag melden tussen 17:30 uur en 17:55 uur. Vanaf 17.55 uur gaan de lopers in de 

rij staan en is het niet meer mogelijk om je aan te melden. Op vrijdag lopen wij later. 

Aanmelden kan dan tussen 18:10 uur -18:30 uur.  

We hebben besloten om dit jaar niet in het Meesterwerk shirt te lopen. Het is verplicht 

om tussen de Meesterwerk vlaggen te blijven lopen. Zo weet de organisatie welke 

kinderen bij het Meesterwerk horen.  

Voor alle duidelijkheid willen wij benadrukken dat de ouders verantwoordelijk zijn voor 

hun eigen kinderen tijdens de Avondvierdaagse. Er is een aantal vrijwilligers die dit 

organiseren. Wij stellen het op prijs als deze vrijwilligers ongestoord het werk kunnen 

doen.  

 

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

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

duurzaamheid. Volg daarom de aanwijzingen van de verkeersregelaars op en neem 

allemaal een vuilniszak mee voor de rommel langs de route.  

Veel plezier! 

 

 

 

Fant Josephine Kuiper 
 

 

 

Yoga, 

Dinsdag 28 mei start de laatste reeks yoga lessen voor dit schooljaar. 

Hiervoor kan je je nog aanmelden.  

De lessen zijn op dinsdag 28-5, 4-6, 11-6, 18-6 en 25-6 in de 

speelzaal.  

De kosten hiervan zijn €10 voor 5 lessen. 

We hebben zoals altijd weer twee groepen. 

Van 15.15 uur tot 16.15 uur groep 3,4 en 5. 

En van 16.15 uur tot 17.15 uur groep 6,7 en 8. 

Wil je je kind aanmelden? Stuur dan even een email met daar in: 

*de naam van je kind 

*de klas 

* telefoonnummer wat bereikbaar is in geval van nood. 

naar jkuiper@deschoor.nl. 

 

Oproep! 

Ben jij of ken jij iemand die op de buitenspeeldag op woensdag 12 juni van 12.30 uur tot 

16.00 uur een voetbal/panna activiteit kan en wil begeleiden? Laat mij dit even weten. 

De begeleiding die ik had heeft helaas een gebroken voet en valt uit. 

Help jij mij zodat deze activiteit door kan gaan?! Bel dan op nummer 0642741979 of mail 

naar jkuiper@deschoor.nl. 

 

  

mailto:jkuiper@deschoor.nl
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YOUR MUSIQSKOOL MEI NIEUWS  

 

 

ZINGEN KEYBOARD SPELEN DOE JE ZO | DRUMMEN DOE JE ZO 

We zijn al hard aan de ‘slag’ (*padoem pats*)  met de cursus Drummen doe je zo op Het 

Meesterwerk en Zingen & keyboard spelen doe je zo op de Compositie. De kids doen het 

hartstikke leuk en de tijd gaat véél te snel! Nog een paar lessen te gaan en dan is het 

alweer voorbij! De groepjes gaan samen optreden tijdens Nationale Buitenspeeldag op 

woensdag 12 juni. Meer daarover hoor je binnenkort van juf Josephine van de Schoor. 

 

 
 

SAVE THE DATE | YOUR MUSIQSKOOL END OF SEASON ZATERDAG 6 JULI 

 

 

Zaterdag 6 juli is het weer zover, hèt grote eindconcert van 

Your Musiqskool waar alle leerlingen in de spotlights staan en 

hun talent laten horen en zien aan familie, vrienden, juffen 

en meesters. Zoals elk jaar belooft het weer een topfeest te 

worden! Wist je trouwens dat vorig jaar meester Dwight een 

geweldig optreden gaf samen met zijn dochter? Deze week 

gaan de uitnodigingen uit en start de ticketsale, hou onze 

website in de gaten en zet het alvast in je agenda! 

 

MUZIEKLES NA SCHOOLTIJD OP HET MEESTERWERK 

Er zijn nog enkele plekjes vrij, dus geef je op voor een gratis proefles. 

Maandag: piano of gitaar; 1 plekje vrij om 19.30  

Vrijdag: piano: 1 plekje vrij om 15.30, gitaar: om 18.30   

 

 

 

 

 

 

AANBOD IN NIEUW SEIZOEN 

Naast de reguliere lessen start in het nieuwe seizoen (half september start onder andere 

weer de cursus Basiscursus gitaar! In juni-juli organiseren we gratis proeflessen om 

kennis te maken!  

Voor meer informatie en aanmelding voor de gratis neemt u alvast contact met ons op: 

jouwinfo@yourmusiqskool.nl 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wil uw kind heel graag op les bij ons, maar is het betalen van muziekles (tijdelijk) niet 

haalbaar voor u wegens omstandigheden? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen het 

Jeugdcultuurfonds en Jeugd sportfonds) kan hierbij helpen. Per kalenderjaar is er een 

bijdrage tot max. 425 mogelijk per kind (tot 18 jaar). Een aanvraag kunt u dan doen via 

het Meesterwerk. Wilt u meer hierover weten, bel ons gerust! 

 

Proefles aanvragen of meer weten over onze lessen 

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

Maandag 15.30 – 20.00 Vrijdag 15.30 -19.30 

Gitaar & Piano  

docent Robin 

Piano -     pianodocent Joris  

Gitaarles, gitaardocent Jacco  

jouwinfo@yourmusiqskool.nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl

