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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 10 december 2018 
 

Belangrijke data           

 Ma. 10 dec.  AR-vergadering 

 Ma. 17 dec.  MR-vergadering 

 wo. 19 dec.  Kerstdiner 

 Do. 20 dec.  Spelletjesmid. 

 Vr. 21 dec.  Studiedag (alle leelringen vrij) 

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

 

Nieuws van de school 
 
Sinterklaasfeest 

Wat hebben we weer 

genoten van het bezoek 

van Sinterklaas en zijn 

Pieten! In een feestelijk 

versierde school, met voor 

alle kinderen wat lekkers, 

cadeautjes, mooie surprises en  gedichten. 

Natuurlijk willen we alle ouders die bij dit 

mooie feest hebben geholpen weer hartelijk 

bedanken. 

 

                       Hieronder kunt u nog lezen hoe de leerlingen 

het feest hebben beleefd: 
 
                       De intocht: Bij de intocht van Sint en Piet 

waren er veel  kinderen.  

                    Iedereen wachtte en wachtte en toen uiteindelijk waren Sint en Piet er.  

                    Ieder kind kreeg pepernoten . Ze waren super lekker.  
Geschreven door Nisrin en Benthe 

 

De surprises: We waren surprises aan het openen . We waren er blij mee. Er waren ook 

Fortnite lama´s bij. Dat was heel grappig, want er waren twee lama´s. Bijna een kwart 

van de surprises waren van Fortnite. En voor juf Kimhad iemand een make-up doos 

gemaakt. Voor Niels had iemand een basketbalveld gemaakt. Ryan en Denzel kregen een 

lama van Fortnite. En Damon kreeg iets van Fortnite. En Timo kreeg iets van hockey. 

Ralena kreeg 

een groot potlood. Jack kreeg een voetbalveld. Maryam kreeg een snoepautomaat met 

twintig eurocent. 

Jah-hyra kreeg een bak met slijm. En Luka kreeg een bal. En Nabil en Wesley kregen een 

laptop. Jade-demi kreeg een paardenstal. In alle groepen waren heel mooie 
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surprises gemaakt. De kinderen gingen blij naar huis. 

Geschreven door Ryan en Damon 

 

De versiering: Groep 8 heeft dit jaar de school versierd voor Sinterklaas. 

Ze werden in een paar groepjes uit de klas gehaald om te versieren. 

Ieder groepje had een taak gekregen, de ene groep mocht slingers ophangen en de 

andere groepjes kregen een andere taak.  

Zo werden alle taken verdeeld. Ook dit jaar werd het Sinterklaasfeest geweldig! 

Geschreven door Celine en Nisanur. 

 

 

Luizenvrij  

De haren van de kinderen zijn na de herfstvakantie gecontroleerd. 

Het duurde even voor we dit bericht luizenvrij konden afgeven, maar momenteel zijn we 

luizenvrij. 

Alle hulpouders heel erg bedankt voor jullie inzet. 

 

Als er op school in de omgeving van uw kind luis geconstateerd wordt, dan wordt u 

daarover geïnformeerd via Social Schools.  

Op de website van de school kunt u  meer lezen over het luizenbeleid . 
 

 

Fant Josephine Kuiper 
 

 

Vrijwilliger 

Afgelopen vrijdag was het de Nationale vrijwilligers dag. Hier wordt 

zoals ieder jaar door De schoor veel aandacht aan besteed. 

Op Het Meesterwerk heb ik het geluk een enthousiaste groep 

vrijwilligers om mij heen te hebben. Ouders van kinderen hier op school maar ook buurt 

bewoners zetten zich in. Sommige heel regelmatig in de organisatie en uitvoering van 

buitenschoolse activiteiten. Denk hier bij aan bingo’s en disco’s. Andere 1 of 2 keer per 

jaar in de uitvoering grote van activiteiten zoals bijvoorbeeld de buitenspeeldag. 

Vrijwilligers zijn er in vele soorten en allemaal even waardevol en belangrijk! 

Graag zou ik nog meer vrijwilligers inzetten om het buitenschoolse aanbod te kunnen 

vergroten en verbeteren. Ik ben bijvoorbeeld op zoek naar muziekliefhebbers die zich 

willen hard maken voor een muziekstudio in de school. In de eerste instantie om een 

commissie te vormen en later om actief met muziek bezig te zijn met kinderen of 

jongeren. 

Ook zijn er plannen om de groen patio weer nieuw leven in te blazen. Hier zijn ook 

mensen voor nodig. Mensen met groene vingers die het leuk vinden te helpen bij het 

onderhouden van de tuin. Of mensen die graag met groepjes kinderen aan de slag gaan 

in de tuin.  

Er is altijd ruimte voor mensen die graag iets doen voor of met de kinderen van de 

school en de wijk. Mensen met een talent of een leuk beroep die daar een keer over 

willen vertellen bv. Of mensen die het leuk vinden op een evenement 1 of 2 keer per jaar 

de handen uit de mouwen te steken en een super feestje neer te zetten samen. 

Vrijwillig is niet vrijblijvend zeggen we bij De Schoor altijd. Maar het moet wel leuk zijn 

en blijven. Graag zoek ik samen naar kansen en mogelijkheden. Spreekt iets van het 

boven staande u aan en wilt u hier meer over weten of als u zich wilt inzetten dan hoor ik 

het heel graag. U kunt mij even aanspreken op school, mailen, bellen of appen kan ook. 

kuiper@deschoor.nl of 06-42741979. 
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Nieuws van de peuterspeelzaal  
 
Beste ouders, 

“Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet”… maar o, jee Sinterklaas 

lag ziek op bed en kon zijn feest bij ons niet mee vieren! Gelukkig 

stuurde hij Piet wel naar ons toe! Die had het pak van Sinterklaas 

meegenomen zodat 1 van de juffen Sinterklaas mocht spelen. En dat 

was een goed plan, zo hebben we met elkaar een heel gezellige ochtend gehad! We 

hebben gezongen, gespeeld een cadeautje gekregen en…. gesnoept! 
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Thema Kerst 

Vanaf deze week zullen wij de speelzaal in Kertsfeer brengen. Mocht u nog versieringen* 

over hebben dan zien wij dat graag, wij willen Kerststukjes gaan maken met de peuters. 
Daarover de volgende keer meer. Wij hebben er weer zin in   

* De kerstversieringen verzamelen we bij elkaar in een bak en worden dan door alle 

peuters gebruikt. 

 

 

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: 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. 
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