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Maandag 11 december 2017 

 

Belangrijke data 

 

 Dinsdag 12 december  Stakingsdag (de school is dan gesloten). 

 
 

Nieuws van de school 

 
 

Afwezigheid Byonda 

Vanaf 13 december 2017 t/m 28 januari 2018 is Byonda afwezig 

(leerkracht groep 1/2 B op de maandag en de dinsdag). Ze gaat een reis maken naar 

Antarctica en Argentinië en heeft daar 1,5 jaar geleden toestemming voor gekregen. Het 

gaat om onbetaald verlof en de vervanging wordt gedaan door Cocky (leerkracht groep 

1/2 B op de woensdag, donderdag en vrijdag). Dit betekent dat de leerlingen gedurende 

deze periode les hebben van Cocky. Wij wensen Byonda veel plezier met deze reis. 

Nieuws van de opvang en speelzaal 

 
 
Nu Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, zijn we alweer helemaal 

in de kerstsferen. 

Vanaf maandag gaan we met de peuters het lokaal met onze 

kerstspullen versieren. 

De laatste week van dit speeljaar sluiten wij samen met u en de peuters 

af met een kerstbrunch. 

Er komen lijsten op de groep te hangen waarop u kunt vermelden wat u en uw peuter 

klaar gaan maken. 

 

Net zoals vorige jaren vieren wij op woensdag 20 december samen met de 

school kerstavond. 

Deze avond is voor kinderen vanaf 3 jaar. De peuters komen samen met ons op de groep 

genieten van het kerstdiner. 

Er komt daarvoor een aparte lijst op de groep te hangen  waarop u kunt vermelden of uw 

peuter de 20ste komt en een lijst wat u en uw peuter dan eventueel klaarmaken voor het 

kerstdiner. 

 

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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Volgende week zullen wij hierop in onze speciale kerstnieuwsbrief terugkomen.  

 

 

Nieuwe telefoonnummers 

Wij hebben nieuwe telefoonnummers, u kunt ons weer bereiken via de vaste telefoonlijn, 

het beste is om dit nummer meteen op te slaan in uw telefoon. 

               

036-2002008     PSZ het Meesterwerk 

036-2002009     BSO het Meesterwerk 

036-2002010     KDV het Meesterwerk 

 

  

 

 

                    FANT Janine Krak 06-54793409 
 

 

 Mozaïeken 

Het Mozaïeken is niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen. Zijn 

er leerlingen die het leuk vinden om de krukken uit de dieren patio te 

mozaïeken? Leerlingen vanaf 8 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden 

via krak@deschoor.nl. We gaan dan kijken of het mogelijk is om het in 

januari of februari te gaan doen. Geef meteen door welke dagen je na 

school kan, dan proberen we hier ook rekening mee te houden. 

 

Wandelgroep of conditietraining 

Wij zijn benieuwd of er interesse is in een wandelgroep of 

conditietraining in Tussen de vaarten voor volwassenen. 

Samen met de buurtsportcoach zouden we deze 

bijvoorbeeld op kunnen zetten onder schooltijd van 10-11 

uur. Dit zou kunnen in of vanuit Cobra, maar ook dichter 

in de buurt als er voldoende interesse voor is. Dit zal gaan 

om goedkope of gratis activiteiten. Mensen die hierin 

geïnteresseerd zijn mogen dit kenbaar maken bij Janine 

Krak. Bij voldoende animo zullen we samen met 

Sebastiaan Kempers een aanbod organiseren. 

 

Kleuter Kerst Lab 

Vrijdag 15 december organiseren we een groot Kleuter 

Kerst Lab voor kinderen van 3-7 jaar. De deur gaat open 

om 15:15 we starten om 15:30. We doen 3 activiteiten: 

- Een super leuke muziek workshop van Juf Irene 

- Kerstversiering knutselen  

- En kerst koekjes bakken. 

Het beloofd super gezellig te worden, kom je ook? 

Tijd: 15:15 uur - 17:00 uur 

Kosten: €3,50 

Locatie: Het Meesterwerk  

Inschrijven: Http://mijn.kliederlab.nl (vol=vol) 

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf Mijn kind plast regelmatig s nachts in bed en 

dat is begonnen toen mijn ex-partner en ik zijn gescheiden. We zijn nu anderhalf jaar 

verder en het probleem blijft. Kun jij ons helpen?’ Samen met je kind ga ik op zoek naar 

de oorza(a)k(en) en werk ik vanuit de kracht van je kind naar de oplossing! 

 

mailto:krak@deschoor.nl
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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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