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Maandag 13 november 2017 
 

Belangrijke data     

 Di   14 nov:  Onderzoek onderwijsinspectie 

 Vrij 24 nov:  Afscheid juf Linda 

 Vrij 24 nov:  Kinderbingo 

 

Nieuws van de school 

 
Aankondiging inspectiebezoek 

Op dinsdag 14 november krijgen wij bezoek van de onderwijsinspectie. Er 

zijn twee inspecteurs die de groepen zullen bezoeken om enkele lessen 

bij te wonen. Verder praten de inspecteurs met leerkrachten, directie, 

intern begeleider, leerlingen en ouders. De inspectie is vooral geïnteresseerd in de kwaliteit 

van het lesgeven, de resultaten van ons onderwijs, de doelen die wij onszelf gesteld hebben 

en de manier waarop de school is georganiseerd. Zodra wij een verslag van de inspectie 

ontvangen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Het duurt echter enkele weken 

voordat zo een verslag binnen is.  

Stand van zaken in de groepen en intern begeleider 

Door het vertrek van de leerkrachten zijn er gaten ontstaan die wij gelukkig intern hebben 

kunnen invullen. Jolanda van Os gaat fulltime werken in groep 8. Kim Mastenbroek gaat een 

dag extra werken in groep 5/6 en Natascha Calis (intern begeleider) gaat twee dagen in 

groep 5/6 werken. Natascha blijft onze intern begeleider en is ook verantwoordelijk voor de 

zorg van de leerlingen op Het Meesterwerk. Op de maandag en de dinsdag staat Natascha 

voor de groep en op de donderdag is zij beschikbaar om u te woord te staan. Uiteraard kunt 

u Natascha mailen voor vragen met betrekking tot de zorg. Wij hopen op zeer korte termijn 

met een adequate oplossing te komen wat betreft verdere uitbreiding van de ondersteuning 

van de zorg.  

Website 

Vanaf vandaag kunt u onze nieuwe schoolwebsite bezoeken op:  

www.meesterwerk.asg-almere.nl. De website heeft een nieuwe frisse look en is overzichtelijk 

ingericht zodat u snel de informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Onder het tabblad 

`Praktisch’ vindt u o.a. de schoolgids en het rooster met de vakanties en vrije dagen, de 

Krook en het Krook archief kunt u terugvinden onder het tabblad `Ouders’. Neemt u even 

een kijkje? 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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Afscheid 

Wij hebben de afgelopen weken afscheid genomen van juf Anita Withagen en juf Jeannette 

Baars. Anita heeft ontslag genomen en gaat een nieuwe weg inslaan in haar onderwijs 

carrière. Jeannette gaat op obs Bommelstein aan de slag. Juf Linda Griffioen gaat na haar 

zwangerschapsverlof haar carrière voortzetten op De @rchipel.  Linda vindt het fijn om 

afscheid van de ouders en leerlingen te nemen. Zij zal op vrijdag 24 november van 15:30 

uur tot 16:00 uur aanwezig zijn in het Wereldlokaal om dit te doen. Hierbij willen wij de 

collega’s nogmaals bedanken voor hun inzet en wensen hen een fijne tijd op de nieuwe 

school. 

 

Vanuit de luizencommissie  
De haren van de kinderen zijn weer gecontroleerd, maar helaas zijn we nog niet helemaal 
luizenvrij. De ouders van de klassen, waarover het gaat, zijn op de hoogte gesteld. Aan het 
eind van de week doen we nog een nacontrole. 
U kunt ook helpen om hoofdluis te voorkomen door thuis regelmatig te controleren. Kinderen 
kunnen overal hoofdluis oplopen. Als uw kind veel op het hoofd krabt, kan het een signaal 
zijn. Doe op school jassen en andere kleding in de luizenzak en de luizenzak goed dicht. Als 
er op school in de omgeving van uw kind luis geconstateerd wordt, dan wordt u daarover 
geïnformeerd via een brief op Digiduif 
 

Preventieve Gezondheidsonderzoeken  

Binnenkort start de jeugdverpleegkundige van de GGD met de uitvoering van de Preventieve 

Gezondheidsonderzoeken (PGO’s) bij de leerlingen uit groep 7. De onderzoeken zijn 

gepland op vrijdag 24 november, vrijdag 1, maandag 4 en woensdag 6 december.  

 

Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

 
Er is geen nieuws van de opvang en speelzaal. 
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                    FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Mozaiëken 
Op 23 en 30 november en 7 december gaan we de krukken uit de dieren 
patio mozaïeken. Leerlingen vanaf 8 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden 
via krak@deschoor.nl. Kosten zijn €3- voor 3 bijeenkomsten. 
 
Kinderbingo 

Op 24 november is er weer een kinderbingo. Van 19.00 uur tot 20.00 uur voor de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 4 en van 20.15 tot 21.15 uur voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 
8. LET OP! Dit keer kan er worden aangemeld via de mail. Ook kinderen van andere scholen 
kunnen aanmelden en deelnemen. Er hangt ook een inschrijflijst op het bord. Aanmelden 
kan door een bericht te sturen naar krak@deschoor.nl met de naam van uw kind, adres, 
geboortedatum, school en telefoonnummer of op de lijst aan het activiteitenbord. 
 
 
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: 
’Mijn kind praat nauwelijks in de klas en in onbekende situaties. Thuis praat ze wel hardop. We 
hebben er alles aan gedaan en nu fluistert ze heel zachtjes met de juf maar tot echt verstaanbaar 
praten komt het niet. Kun jij helpen?’ Samen met je kind ga ik op zoek naar de oorzaak en werk ik 
vanuit de kracht van je kind naar de oplossing! 
Iedere maandag ben ik op school aanwezig om je kind te kunnen begeleiden.  
Ik ben orthopedagoog en IntegratiefKinderTherapeut. De therapie wordt meestal vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekeraar.  
Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06-13126376. Of 
vraag de intern begeleider. 
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