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Maandag 20 november 2017 

 

Belangrijke data     

 Vrij 24 nov:  Afscheid juf Linda (15:30 uur tot 16:00 uur) 

 Vrij 24 nov:  Kinderbingo 

 

Nieuws van de school 

 
Intern begeleider 

Afgelopen week, donderdag 16 november, is Marja Cornelissen gestart 

als ib-er bij ons op school. Marja is een ervaren ib-er en zal de school 

tot de zomervakantie versterken op de donderdag. Verder zal 

Natascha vanaf deze week elke vrijdagochtend aanwezig zijn voor alle ib gerelateerde 

zaken. Dit betekent dat de school vanaf deze week op de donderdag Natascha en Marja 

als ib-er heeft en Natascha op de vrijdagochtend. Voor hulpvragen kunt u mailen naar 

Natascha (n.calis@meesterwerk.asg.nl) of Marja (ib@meesterwerk.asg.nl). 

Wij wensen Marja heel veel werkplezier toe op Het Meesterwerk. 

 

Sinterklaas 

Afgelopen weekend is de goedheiligman weer gearriveerd in het land. Zoals u wellicht 

heeft kunnen zien is de school weer prachtig versierd door de medewerkers van de brede 

school. Als het goed is hebben vandaag, maandag 20 november, alle leerlingen een 

schoencadeau gekregen. De komende weken staan er diverse activiteiten op het 

programma met de climax op dinsdag 5 december.  

Wij wensen iedereen een fijne periode toe.  

Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

 
Wij hebben nieuwe e-mailadressen. Dit keer voor iedere discipline een 

eigen e-mailadres. Wat het voor ons heel overzichtelijk maakt, zo kunt 

u gericht aan uw eigen groep mailen. 

Het is dus heel erg belangrijk dat u het e-mailadres gebruikt die voor u 

bedoeld is.  

PSZ: pszhetmeesterwerk@go-kinderopvang.nl 

KDV: kdvhetmeesterwerk@go-kinderopvang.nl 

TSO: tsohetmeesterwerk@go-kinderopvang.nl 

BSO: bsohetmeesterwerk@go-kinderopvang.nl 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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Heeft u vragen over de tussenschoolse opvang dan is het  

heel erg belangrijk dat u het e-mailadres gebruikt dat voor de TSO bedoeld is. Als u 

bijvoorbeeld het e-mailadres gebruikt van de BSO voor een TSO-vraag dan kan het zijn 

dat deze vraag te laat gelezen wordt en dat zou zonde zijn.  

 

 

   FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Pieten Lab - 24 November 2011 

Vrijdag 24 November zijn er op het 

Meesterwerk van 15:15 uur (inloop tot 

15:30 uur) - 17:00 super leuke 

Sinterklaas activiteiten. Tijdens het 

Pietenlab voor kinderen van 4-7 jaar 

gaan we: 

Een sint schildering maken op Jute 

Een (stok)paardje maken voor een schimmelrace  

Pepernoten bakken en meer.. 

 

kosten €3,50 per kind (plek voor 20 kinderen) 

Aanmelden: http://mijn.kliederlab.nl 

 

 

Kinderbingo 

Op 24 november is er weer een kinderbingo. 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. 

 

Mozaïeken 

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. 

 
 
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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