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El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 19 november 2018 
 

Belangrijke data           

 Ma. 26 nov.  Studiedag  (alle leerlingen vrij) 

 Di.  27 nov.  schoen zetten  

 Wo. 05 dec.  Sinterklaasviering 

 Ma. 10 dec.  AR-vergadering 

 Vr. 14 dec.   Meesterwerkviering groep 4 

 Ma. 17 dec.  MR-vergadering 

 wo. 19 dec.  Kerstdiner 

 Do. 20 dec.  Spelletjesmid. 

 Vr. 21 dec.  Studiedag 

 ma.24 dec.  Kerstvakantie t/m 6 jan. 

 

 

 

Samen. Nieuws voor alle ouders 
 

 
Hulpvraag vanuit de dierenpatio commissie  

Zoals u wellicht weet hebben wij op school een dierenpatio waar 3 

kippen, 2 konijnen en 5 cavia’s wonen. 

De dieren worden dagelijks door groepjes kinderen bezocht en verzorgd. 

Het verschonen van de dieren en het voer klaar zetten wordt echter door ouders en 

leerkrachten gedaan. 

Door omstandigheden is deze verzorgende groep kleiner geworden en zijn we op zoek 

naar nieuwe mensen die ons kunnen en willen helpen deze patio in stand te houden. 

Bij de dieren moet elke ochtend wat voer klaar gezet worden voor de kinderen, en wij 

doen wat droogvoer en wat hooi in de hokken, ongeveer 10 minuten werk. 

Het verschonen van de dieren is wekelijks en dat vraagt iets meer werk 30 tot 40 

minuten. 

Wanneer we met veel mensen zijn kom je maar eens in de (afhankelijk van de 

hoeveelheid mensen) 4, 5, 6 of 8 weken aan de beurt om te verschonen. 

Het kan ook zo zijn dat u zegt ik doe alleen een ochtend voer klaar zetten, of ik wil eens 

in de 8 weken wel verschonen, alles is mogelijk want alle hulp kunnen we gebruiken. 

Wanneer u samen met ons er voor wil zorgen de patio in stand te houden en de kinderen 

deze ervaring niet wil ontnemen, wilt u zich dan opgeven bij Juf Anne Maaike of Juf Kitty. 

Namens de kinderen alvast HEEL ERG BEDANKT.  

 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dierenkliniekkenaupark.nl/konijn&ei=jEBvVP7VG8vMPdXAgGg&bvm=bv.80185997,d.ZWU&psig=AFQjCNEUdMX1gujv25BoKzzPFZU2BBVHUA&ust=1416663410407632
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Kortingsactie Schoolfotograaf 

Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan alle leerlingen 

uitgedeeld. Graag wil Schoolfoto.nl u er nog even op attenderen dat de kortingscode 

5380 van 20% nog een aantal dagen geldig is voor de fotosets. Deze loopt t/m 2 

december 2018. 

Daarbij hebben zij nu nog een extra leuke kortingsactie lopen. Wanneer de code 

NAJAAR18 gebruikt wordt, ontvangt u 20% korting op een fotovergroting en met code 

CANVAS2018 ontvangt u 20% korting op een canvasdoek. 

 

Fant Josephine Kuiper 
 
Terugblik op de kinderdisco 

Omdat ik ziek ben geweest is het inmiddels al weer twee weken geleden, maar zeker de 

moeite waard om even op terug te blikken.  

Wat een leuk feestje was de disco! De groepen 1,2,3 en 4 met een opkomst van 34 

kinderen was super gezellig. De disco voor groep 5,6,7 en 8 met een opkomst van maar 

liefst 70 kinderen was wat mij betreft een groot succes. DJ Dave heeft zijn uiterste best 

gedaan om gehoor te geven aan alle verzoeknummers van de kinderen. De hulpouders 

waren super enthousiast en gemotiveerd, hier voor grote dank! Zonder jullie hulp hadden 

we dit niet kunnen doen. De perfecte en duidelijke voorbereiding van Kim en Monique 

was geweldig! Enorm fijn, omdat het ook voor mij de eerste keer was. Iedereen zag er 

deze avond mooi en feestelijk uit! Geweldig om te zien. 

Wat mij opviel is dat er vooral kinderen van het Meesterwerk zijn geweest, dit terwijl 

andere kinderen deze keer ook welkom waren. Er waren maar een handje vol kinderen 

van andere scholen en veelal kwamen die dan mee met een leerling van Het 

Meesterwerk. Wat mij betreft blijven komende disco’s kinderen van buiten af gewoon 

welkom. Wel zullen we natuurlijk na iedere editie goed evalueren en kijken of dit 

wenselijk blijft. 

Al met al kijk ik dus met veel plezier terug op de disco van vrijdag 16 november. Mocht u 

nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag. Er is altijd 

ruimte voor verbeteringen. 

Lijkt het u leuk om ook eens te helpen bij een disco of een andere buitenschoolse 

activiteit? Dan kunt u dit altijd bij mij aangeven. Van betrokken ouders kan ik er niet 

genoeg hebben namelijk. 

Pepernoten dorp Vrijdag 30 november en 

zaterdag 1 december 2018 wordt Jeugdland 

Almere Buiten omgetoverd tot een waar 

‘pepernoten dorp’. Een spektakel voor 

kinderen van 2 t/m 8 jaar. 

Ik ben er bij! Misschien zie ik jullie dan nog 

wel even? 
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Nieuws van de peuterspeelzaal  
 
Er is deze week geen nieuws. 
 

 
 

 

                         

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: 06-

13126376. 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. 

 

 

mailto:info@elf-twaalf.nl

