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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Dinsdag 11 juni 2019 

 

Belangrijke data: 

 

Di. 11 juni    Start cito toetsen groep 3 t/m 7 

Woe. 12    Afsluiting brede school thema 

Ma. 24 juni    Studiemiddag (vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij) 

Di. 25 juni    MR vergadering 

Do. 27 juni    Schoolreis groep 1 t/m 7 

Di. 3 juli    Rapportgesprekken 

Wo. 4 juli    Rapportgesprekken 

Do. 5 juli    Rapportgesprekken 

 

    

      

Nieuws van de school 

 

Schoolreis 

Over ruim twee weken, op donderdag 27 juni, vindt het schoolreisje 

plaats. We hebben echter van een aantal ouders nog geen betaling 

binnen. We verzoeken u vriendelijk om vóór 17 juni het schoolreisje te 

betalen. Het bedrag van €28,50 kunt u overmaken op rekeningnummer 

NL18 INGB 0005 1745 49 t.n.v. Activiteiten Commissie het Meesterwerk met vermelding 

van de naam en de klas van uw kind. 

 

 

 

Groepsindeling 

Wij zijn om op het moment druk bezig met de groepsindeling. Als er duidelijkheid is over 

welke leerkracht voor welke groep komt te staan, laten wij u het zo spoedig mogelijk 

weten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij de continuïteit, van de kwaliteit van het 

onderwijs, kunnen waarborgen. Mocht u vragen hierover hebben, kunt u deze stellen aan 

de directie.  
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Fant Josephine Kuiper 

 

Buitenspeeldag 2019 

Woensdag 12 juni van 12.30 uur tot 15.30 uur is de Nationale 

Buitenspeeldag 2019. En ook in Tussen de vaarten besteden we hier 

aandacht aan. 

Op het grote plein naast het Meesterwerk pakken we weer uit. Met 

onder anderen een echte wipeout baan, een panna toernooi, freerunning workshops, een 

knutsel tafel, een goochelaar, een speurtocht, een peuterkleuter pleintje met spelletjes, 

een springkussen een bezoek van de vuilnismannen en hun wagen. Om 13.00 uur zal de 

officiële opening zijn met een bezoek van de wethouder en optredens van de drum en 

zang workshop.  

 

Net als vorig jaar is Frits van Cooking 4 events er weer. Meteen na school kan je bij hem 

terecht voor iets te eten en te drinken. Betalen bij Frits kan met pin of contant. 

 

Ik hoop dat jullie allemaal komen spelen woensdag 12 juni. 

OOK BIJ SLECHT WEER! Dan verplaatsen wij een deel van het programma naar binnen. 

 

Kunst patio 

De afgelopen periode zijn een aantal kinderen uit de groepen 4 t/m 8 onder leiding van 

kunstenares Mannie Krak erg druk geweest met het nieuwe kunstwerk voor in de kunst 

patio. Woensdagmiddag tijdens de buitenspeeldag tussen 13.00 uur en 13.30 uur zal het 

kunstwerk onthult worden. U bent van harte welkom woensdagmiddag bij de onthulling. 

 

De Kinderdisco 

Vrijdag 21 juni is er weer een disco. En we gaan er een feestje van maken net als de 

vorige keer.  

Het is wederom belangrijk dat je je kind van te voren aanmeld. Hiermee wil ik 

voorkomen dat kinderen teleurgesteld worden omdat het vol is. We kunnen namelijk 

maximaal 100 kinderen per disco ontvangen. Daarnaast wil ik i.v.m. de veiligheid weten 

wie er binnen zijn. 

De ouders mogen de kinderen brengen tot de deur en mogen 15 minuten voor het einde 

mee komen dansen. Alle kinderen van groep 1,2,3 en 4 moeten door een ouder of 

verzorger opgehaald worden. De groepen 5,6,7 en 8 ook tenzij anders aangegeven bij de 

aanmelding. 

We hebben vrijdag 2 disco’s de eerste van 19.00 uur - 20.15 uur voor groep 1,2,3 en 4 

en de tweede van 20.30 uur -21.45 uur voor groep 5,6,7 en 8.  De kosten zijn € 2.50 per 

persoon. Dit is inclusief drinken en iets lekkers. 

Inschrijven kan via jkuiper@deschoor.nl. Verkoop aan de deur is niet mogelijk.  

Wat moet je vermelden bij de inschrijving: 

*Naam kind 

*School en klas. 

*Naam ouder 

*Telefoonnummer ouder/verzorger 

*En voor de kinderen van groep 5,6,7en 8 of ze alleen naar huis mogen.  

U krijgt uiterlijk donderdag 20 juni bevestiging van uw inschrijving. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben schroom niet en neem even contact met mij 

op. Dat kan via de e-mail jkuiper@deschoor.nl  Bellen of appen kan ook naar 06-

42741979. 

Samen met Kim, Monique en een groep enthousiaste hulp-ouders gaan wij er alles aan 

doen om van de disco een leuk feestje voor uw kind te maken. 
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