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Maandag 18 december 2017 

 

Belangrijke data 

 

 Woe 20 december   11:30 uur tot 12:30 uur spelletjesochtend 

17:00 uur tot 18:15 uur kerstdiner 

18:15 uur tot 19:30 uur kerstactiviteiten 

 Do 21 december  Kinderen om 12:00 uur vrij  

 Vr. 22 december  Kinderen vrij 

 Ma. 25 dec. t/m vr.5 jan.  Kerstvakantie 

        

 
 

Nieuws van de school 

 
Nieuwe uitdaging 

Na ruim elf jaren op Het Meesterwerk gewerkt te hebben, start Saskia 

(leerkracht groep 3) na de kerstvakantie aan een nieuwe uitdaging op 

obs de Klaverweide. Voor Saskia is dit een grote beslissing waar ze goed 

over heeft nagedacht. 

Na een tweede sollicitatie procedure, hebben we Selma Meijer bereid gevonden om na de 

kerstvakantie de taken van Saskia over te nemen. Selma is een ervaren leerkracht die ook 

eerder les gegeven heeft aan leerlingen in groep 3. Omdat Selma vier dagen beschikbaar 

is, hebben wij besloten om Selma op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de 

groep te laten staan. Dit houdt in dat Wilma op de woensdag voor de groep staat. Wij 

betreuren het vertrek van Saskia, maar hebben het vertrouwen dat wij in Selma een goede 

opvolger hebben gevonden. 

Dinsdagmiddag neemt Saskia afscheid van de kinderen in de groep. Op woensdag, na het 

kerstdiner, neemt Saskia afscheid van de ouders.  

 

Kerstkoor 

Zoals u wellicht vanochtend heeft kunnen horen, werden de ouders en leerlingen welkom 

geheten door het kerstkoor. Vanochtend was het de beurt aan groep 7, groep 5 en enkele 

kleuters. Ook morgen, woensdag en donderdag wordt u in de ochtend verwend door een 

kerstkoor. 

 

Scoutingtent 

Tijdens het kerstdiner kunnen ouders, verzorgers en andere belangstellenden terecht in de 

scoutingtent. Deze tent zal opgezet worden op het grasveld voor het wereldlokaal. Eten en 

drinken wordt verzorgd door scoutingvereniging “De Hannie Schaft Groep”.  Zie de 

Kerstkrook voor meer informatie voor wat betreft de activiteiten.  

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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Nieuws van de opvang en speelzaal 

 
 
 

 

 

 

 

 

                    FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Nieuwjaarsdisco: Op vrijdag 

19 januari is er weer een 

disco. Om deze te kunnen 

organiseren hebben wij nog 

wat hulpouders nodig. Lijkt 

het je leuk om je een avondje 

in te zetten voor de kinderen van Het 

Meesterwerk en lukt het je om toezicht te 

houden, te dansen en op te ruimen en hou je 

van een avondje muziek? Geef je dan op als 

vrijwilliger. Wij verwachten een minimale inzet 

van 18:30 tot 22:15 uur, maar eerder mag ook.   

 

Nieuwe activiteiten: Na de vakantie komt de nieuwe activiteitenladder uit. We gaan op 

maandag enkele Yoga lessen aanbieden. Kliederlab voor kleuters op dinsdag middag en 

peuters en ouders op donderdag ochtend start weer. Verder gaan we aan de slag met 

theater voor dodenherdenking op vrijdag middag. We zullen tijdens dodenherdenking op 

4 mei op Jeugdland een bijdrage leveren aan deze mooie herdenking voor en door 

kinderen met in de voorjaarsvakantie een leerzaam uitje voor deze groep.  

 

 

 

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! 

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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