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Maandag 3 december 2018
Belangrijke data
 Wo. 05 dec.
 Ma. 10 dec.
 Vr. 14 dec.
 Ma. 17 dec.
 wo. 19 dec.
 Do. 20 dec.
 Vr. 21 dec.
 ma.24 dec.

Sinterklaasviering
AR-vergadering
Meesterwerkviering groep 4
MR-vergadering
Kerstdiner
Spelletjesmid.
Studiedag (alle leelringen vrij)
Kerstvakantie t/m 6 jan.

Nieuws van de school
Studiedag
Afgelopen maandag hebben wij een studiedag gehad. Wij hebben onder
anderen het leesonderwijs geëvalueerd. Hierbij stonden de volgende
vragen centraal: Wat gaat er goed? Wat heeft meer aandacht nodig?
Wat is er nodig?
Verder hebben wij het gehad over ‘zicht op ontwikkeling’ van de
leerlingen op school. Er zijn in het begin van het schooljaar afspraken hierover gemaakt
(het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen). Op de studie hebben de
leerkrachten op een coöperatieve en constructieve manier elkaar bevraagd met
betrekking tot het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen.
Verder hebben wij het ook gehad over cultuureducatie op het Meesterwerk.
De bovenstaande punten hebben ons inzichten opgeleverd waar wij de komende weken
mee aan de slag kunnen.
Wij kijken terug op een productieve studiedag.
Vijfde Ziekte
Er is weer een melding van de Vijfde Ziekte op school. 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.
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Hulpouders
In tegenstelling tot wat er in de weekmail heeft gestaan, gaan wij op donderdag 6
december vanaf 13.15 uur de school in kerstsfeer brengen. Om dit te kunnen doen, hebben
wij uw hulp nodig. Als u een uurtje tijd over heeft, geeft u zich dan s.v.p. op bij de
leerkracht van uw kind; vele handen maken licht werk. Alvast bedankt.

Sinterklaasviering op een rij
 Sinterklaas komt aan bij de achter ingang (kant van de bus).
 De parkeerplaatsen dienen aan die kant van de school daarom vrij te blijven. U kunt de
vakken gebruiken voorbij de school.
 Er zullen ouders en leerkrachten in opvallende hesjes lopen. Zij zijn er voor de veiligheid
van alle betrokkenen. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht de aanwijzingen op te
volgen.
 U kunt uw kind bij de leerkracht brengen. Na de aankomst gaat de leerkracht met de
kinderen naar binnen. U kunt zelf blijven kijken achter de leerlingen en mee naar binnen
om de suprises te bewonderen.
 Op do 6. dec. is er inloop tot 09:30 uur.

Fant Josephine Kuiper
Deze week geen informatie.

Nieuws van de peuterspeelzaal
Thema Sinterklaas en Piet
We zijn druk met het Sinterklaas en Piet thema in de speelzaal. Wij
verkleden, tekenen, knippen, scheuren en plakken er op los en hebben
zelfs pepernoten gebakken! Natuurlijk ook onze schoen
gezet….spannend! Dinsdag 4 december komen Sint en Piet op bezoek,
de uitnodiging hiervoor is op Connect te vinden.
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Juf Coby en Juf Danijela hebben een heus lied gemaakt wat we dinsdag
‘uit volle borst’ zullen gaan zingen… zing maar mee!
Op de wijs van het liedje ‘olifantje in het bos’
Klein, klein Pietje in het bos
laat Sinterklaasje toch niet los
Anders raak je de weg nog kwijt
en dan krijg je later spijt
Klein, klein Pietje in het bos
laat Sinterklaasje toch niet los
Juf Desiree
Inmiddels heeft zij de uitslag van het onderzoek gekregen en wordt er een
behandelingstraject van bestralingen gestart. Zij houdt zich goed staande mede door alle
lieve berichten die zij ontvangt. Langs deze weg wil zij u hiervoor alvast bedanken en aan
iedereen de groeten doen. Dinsdag 11 december zullen wij haar weer een bezoek
brengen.

Welkom en afscheid
Vanaf maandag 3 december hebben wij er een nieuwe collega bij. Zij heet Fleur. Fleur is
hoofdzakelijk aangenomen voor de TSO en BSO maar zal nu ook Desiree en Coby
vervangen bij de PSZ. Soms zal ze zelfs te zien zijn bij het KDV.
Wij wensen Fleur heel veel werkplezier bij ons.
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Locatieleider Tamara Roubos gaat het Meesterwerk verlaten. Zij zal in december al
starten op een andere GO! locatie in Almere Poort. Maar in december zal ze ook nog 1
keer per week aanwezig zijn op het Meesterwerk.
Diane Meijer, ook reeds Locatieleider binnen GO! zal het werk van Tamara overnemen.
Diane start volledig per 1 januari op het Meesterwerk.

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf:’ Mijn kind plast regelmatig s nachts in bed en soms
ook weer overdag, terwijl het daarvoor zindelijk was. Het is begonnen tijdens de
scheiding. We zijn nu een half jaar verder en het probleem blijft. Kun jij ons helpen?’
Samen met je kind ga ik op zoek naar mogelijke oorza(a)k(en) en werk ik vanuit de
kracht van je kind naar de oplossing. Je kind leert om op een andere manier zijn
gevoelens te uiten waardoor het weer greep krijgt op zijn leven.
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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