El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl
Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650

Maandag 5 november 2018
Belangrijke data
 Ma 5 nov.
 Zo 11 nov.
 Vr. 16 nov.
 Vr. 16 nov.
 Ma. 26 nov.

MR-vergadering
Sint Maarten op het Meesterwerk (van 18:00 uur tot 19:00 uur)

Meesterwerkviering groep 3
Disco
Studiedag

Nieuws van de school
Verkeersveiligheid rondom het Meesterwerk
Aan het begin en het einde van de schooldag maken er veel kinderen
gebruik van de toegangen van het schoolplein. Wij merken bij de
hoofdingang dat er gevaarlijke situaties ontstaan, met name
veroorzaakt door de auto’s. We zien ouders die hun kind snel willen
afzetten en stoppen voor het schoolplein. Dit zorgt voor filevorming en kinderen die
tussen de auto’s lopen of fietsen. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties. Wij willen u
verzoeken om bij het brengen en halen van uw kind uw auto te parkeren op de
parkeerplaats en uw kind te voet te begeleiden naar het schoolplein. Zo kunnen alle
leerlingen veilig naar school.
Luizen
De haren van de kinderen zijn na de herfstvakantie gecontroleerd.
Helaas zijn er in verschillende groepen luizen geconstateerd.
Wilt u het thuis goed in de gaten houden door deze week regelmatig te controleren.
Kinderen kunnen overal hoofdluis op lopen. Als uw kind veel op het hoofd krabt, kan het
een signaal zijn. Doe op school jassen en andere kleding in de luizenzak.
Als uw kind lang haar heeft, doe dit dan vast in een vlecht, staart of iets anders.
De komende week worden de kinderen nogmaals gecontroleerd.
Zodra we luizenvrij zijn hoort u het van ons.
Vriendelijke groet namens de “luizen moeders “ ( deze doen na iedere vakantie de
controle in de groepen)
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Bezoek Scheepsvaartmuseum
Dinsdag 30 oktober 2018.
We gingen om negen uur met de auto naar station Parkwijk. Daar gingen we met de trein
naar station Amsterdam Centraal. We zagen in de trein al de herenhuizen/pakhuizen.
Vanaf de trein moesten we 20-30 min lopen naar het museum.
Bij het Scheepvaartmuseum hebben we een foto gemaakt. Daarna kwamen we in een
bioscoop achtige ruimte en de gidsen vertelden wat we gingen doen en hoe ons
programma er uit zou zien. Allereerst gingen we naar de kamer ‘leven aan boord’ met
speurtochten en toen gingen we naar het schip.
We mochten daar allerlei dingen doen en we hebben daar veel geleerd, we mochten
bijvoorbeeld luisteren naar verhalen en 80 kilo trekken met touw en katrol. We zagen
kruiden en buskruit en we hebben geleerd dat als daar vuur bijkomt het kan exploderen.
De VOC ging handelen met kruiden en andere spullen. Op het schip was een parcours
waar wij mochten klimmen over tonnen en vaten.
Toen gingen we weer terug naar station Amsterdam Centraal en hebben we daar ons
broodje opgegeten.
We willen meester Dwight en iedereen die heeft mee geholpen super bedanken voor deze
leuke en leerzame dag.
Namens groep 6 Aaliyah, Dewi en Faye

Baby nieuws
Byonda is in blijde verwachting. Ze verwacht eind april haar eerste kindje en zal per half
maart 2019 met zwangerschapsverlof gaan. We gaan op zoek naar een geschikte
vervang(st)er voor haar werkdagen (maandag en dinsdag) in groep 3. We verwachten
daar in februari 2019 meer informatie over te hebben en brengen u daar uiteraard dan zo
snel mogelijk van op de hoogte.

Sint Maarten op het Meesterwerk
Ook dit jaar kunnen alle leerlingen van de buurt terecht op het Meesterwerk.
Op zondag 11 maart zal er vanaf 18:00 uur tot 19:00 uur een delegatie van het team
aanwezig zijn. U komt toch ook even langs!
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Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf. Herkent u dit? ’Mijn kind is behoorlijk faalangstig.
Alles wil ze goed doen en van een klein foutje in haar werk, raakt ze totaal van slag. Ze
huilt dan snel en trekt zich terug. Thuis krijgt ze woede-aanvallen die ik vaak niet zie
aankomen.’ Samen met je kind ga ik op zoek naar welke oorzaak er onder de faalangst
zit en haar zo te begeleiden dat ze haar zelfvertrouwen terugkrijgt en daarmee haar
angst de baas kan!
Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht.
Iedere maandag ben ik op school aanwezig. Ik ben orthopedagoog en integratief
kindertherapeut. De therapie wordt meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg.
Voor vrijblijvende informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 0613126376. Of vraag de intern begeleider.
Wat is integratieve kindertherapie? Deze vorm van psychotherapie is kortdurend omdat
het kind als deskundige van zijn probleem wordt ingezet: het kind weet wat zijn
probleem is, kan het zelf oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest.
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