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Studiedag (alle leerlingen vrij)
Sinterklaasviering

Nieuws van de school
Sinterklaas
Afgelopen weekend is de goedheiligman weer gearriveerd in het land.
Zoals u wellicht heeft kunnen zien is de school vandaag weer prachtig
versierd door ouders en leerlingen uit groep 8. De komende weken
staan er diverse activiteiten op het programma.
Op dinsdag 20 november worden er lootjes getrokken in groep 5 tot en met 8. Op
dinsdag 27 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten.
Tweede geval van Vijfde Ziekte
Er is bij nog een van onze leerlingen de Vijfde Ziekte geconstateerd. Dit is een
besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. Voor kinderen is dit een
onschuldige ziekte. Wij vermelden dit omdat deze infectie in de eerste helft van een
zwangerschap het risico op een miskraam kan vergroten. Bij kinderen met bloedziekten
kan de Vijfde Ziekte een ernstiger verloop hebben.

Fant Josephine Kuiper
Er is geen nieuw van de Fant
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Nieuws van de peuterspeelzaal

Juf Desiree
Wij zijn hard aan het werk geweest
met het maken van bloemen voor juf
Desiree, het is een flinke bos
geworden! Ook in de ‘liefs voor Juf
Desiree’ verassing ’s bak, in de
peuterspeelzaal, zaten al een hoop
verassingen dus hebben wij haar een bezoek gebracht.
Ze was blij verrast met alle lieve berichtjes,
tekeningen en creatieve cadeautjes, voor iedereen een
lieve groet… en dat ze ons mist! Het gaat, net de
operatie achter de rug, redelijk goed met haar aanstaande week verwacht ze wat meer
duidelijkheid te krijgen over het vervolg traject.

Peutergym
Zoals u weet is er iedere dinsdagochtend Peutergym in de
gymzaal van het Meesterwerk, waar iedere peuter welkom
is! Wij hebben fijn meegegymd deze ochtend, heel
spannend allemaal en we konden de gymmeester laten
zien hoe lenig we al waren.

Biblioteek in school
Zoals u weet kunt u met uw peuter, en u bent in het bezit van een bibliotheekpas,
boeken lenen van de bibliotheek van de school. De openingstijden zijn maandag- en
donderdagmiddag van 13.30-14.45 uur.
Nieuw Thema
Het thema Herfst hebben we achter ons gelaten. Na de vele gemaakte bomen, wind en
bladeren starten we deze week met natuurlijk het thema… Sinterklaas. We beginnen
natuurlijk met het versieren van de peuterspeelzaal en hopen daarna de Pieten te
kunnen helpen met pepernoten te bakken
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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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