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Maandag 27 november 2017 

 

Belangrijke data     

 Do 30 nov:  Informatie avond   (van 19:30 uur tot 20:15 uur) 

Overgang PO naar VO         (van 20:30 uur tot 21:15 uur) 

 

 

Nieuws van de school 

Aangekondigde stakingsdag op 12 december  
 
Minister Slob heeft tot uiterlijk 5 december de tijd om aan te geven 

hoe hij 1,4 miljard euro vrijspeelt om de werkdruk te verlagen en de 

salarissen te verhogen. Er is al geld (450 miljoen euro) toegezegd om 

de werkdruk te verlagen. Helaas is dit pas in 2021 structureel beschikbaar. Voor 2018 is 

10 miljoen beschikbaar. Per school is dit een bedrag van 1575 euro (ongeacht de 

schoolgrootte) om de werkdruk te verlagen. Een kleine druppel op een gloeiende plaat. 

Op 29 november is er een bijeenkomst van de bonden en werkgevers met de minister. In 

de week van 5 december wordt de onderwijsbegroting in de tweede kamer besproken. 

Blijkt na 5 december dat er geen geld bij gaat komen op korte termijn dan zal er een 

oproep volgen om alle scholen te sluiten op 12 december. Wij hopen oprecht dat dit niet 

nodig is, maar verzoeken u alvast om hier rekening mee te houden. 

Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

  

Net als ieder jaar….  is Sinterklaas weer in het land. 

Wij zijn volop bezig met het THEMA  “SINTERKLAAS”    

 

‘Er zijn verkleedpieten op de groep geweest. We hebben heerlijke 

pepernoten gebakken in onze speciale pepernoten bakkerij en de 

peuters hebben pietjes geverfd met hun hand! 

Ook is er een speelgoedwinkel waar de inpakpiet alle cadeaus koopt en meteen kan 

inpakken.  

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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Op 5 December komen Sinterklaas 

en zijn Pieten ons bezoeken op 

school. 

Er komt nog een officiële brief van 

de Sint waarin het programma nog 

verder uitgelegd gaat worden. Wel 

geven we alvast aan u door dat, 

voor dit bezoek, alle peuters 

uitgenodigd zijn. 

Wij hebben ontzettend veel zin in deze gezellige tijd met u en 

de peuters!  

 

  

 

         Lieve ouders en kinderen van de BSO 

Er verandert heel veel van La Luna naar GO! 

 

Maar net zoals alle andere jaren 

Ben ik deze keer weer van Spanje naar Almere gevaren 

 

Vorig jaar hebben wat kinderen mijn verjaardag hier gemist 

Dus dit jaar bedacht ik met de pieten een list 

 

Geen datum waarop alle kinderen mogen komen op één dag 

Maar een hele week feest waar je mijn verjaardag vieren mag! 

 

Van woensdag 29 november tot en met 

Dinsdag 5 december staat in het teken van Sint en Piet. 

Pepernoten bakken, liedjes zingen en wie weet dat je dan nog 

een cadeautje ziet??? 

 

Cadeautjes waarmee je op de BSO kunt spelen 

Een spel of een bal die je met elkaar kunt delen. 

 

                                              Veel liefs, Sint en Piet 

 

 

 

 
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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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=J8z%2bC9vY&id=CC0BD8C40E0D641FEAC8326A3486E00BA6F7326A&thid=OIP.J8z-C9vYUl5KW5JdBH4IjwDDDA&q=Sinterklaascadeautjes+plaatjes&simid=608051256585031279&selectedIndex=94

