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Maandag 17 december 2018
Belangrijke data
 Ma. 17 dec.
 wo. 19 dec.
 Do. 20 dec.
 Vr. 21 dec.
 Ma.24 dec.

MR-vergadering
Kerstdiner
Spelletjesmid.
Studiedag (alle leelringen vrij)
Kerstvakantie t/m 6 jan.

Nieuws van de school
Ouderbijdrage
Van 60 % van de ouders hebben wij de ouderbijdrage binnen
gekregen. Dit betekent dat wij 40 % van het bedrag, bedoeld voor de
activiteiten op school, nog niet hebben mogen ontvangen. Deze week
krijgen de ouders, die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om het
bedrag over te maken, een brief. Hierbij verzoeken wij de ouders om
het bedrag zo snel mogelijk over te maken. Mocht u de ouderbijdrage
niet kunnen betalen, geeft u dit dan aan bij de directie.
Almeerse Kinderagenda
Deze week ontvangt het oudste kind van het gezin, op school, een Kinderagenda. Deze
agenda biedt een overzicht van activiteiten voor de maanden december en januari op het
gebied van Cultuur, Natuur, Muziek en Theater. Stichting Cultuurpromotie Gezinnen
probeert op deze manier gezinnen in de regio te inspireren en te verbinden.
Kerstvakantie
Deze week is de laatste schoolweek voor de kerstvakantie. De eerste 15 schoolweken
zijn dan weer achter de rug. De komende dagen genieten wij, met elkaar, van het
Kerstfeest. Zie de kerstkrook voor meer informatie.
Fijne vakantie en alle goeds voor het nieuwe jaar, vol met liefde en voorspoed.
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Fant Josephine Kuiper
Kerstbingo,
Vrijdag 21 december is er kerstbingo voor volwassenen. De deuren
gaan om 19:30 uur open en de bingo start om 20.00 uur. Bingo
boekjes kosten 8 euro per stuk, 2 voor 15 euro.

TDV On Ice 2018,
Ook dit jaar is er weer een
schaatsbaan voor jong en oud.
Deze keer vlak naast de
school op het basketbalveld.
En naast de schaatsbaan nog
vele activiteiten zoals een
springkussen,(rommel)markt,
knutselen met de kunstbus,
warme chocomel en nog veel
meer.
Ik ben erbij, zie ik jullie ook?

Op naar 2019,
De nieuwe ladder is bijna af. Na de kerstvakantie zal uw kind deze mee naar huis krijgen
en zal hij ook digitaal in de Krook gedeeld worden. Ik wens iedereen een hele leuke
vakantie, fijne feestdagen en alvast een geweldig 2019!
Josephine
mailen, bellen of appen kan ook. kuiper@deschoor.nl of 06-42741979.
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Nieuws van de peuterspeelzaal
Kerst in aantocht, dus we zijn aan de slag hiervoor.
Niet alleen om dat het leuk is maar het maakt de
speelzaal ook nog eens gezellig in Kerst sfeer!
Woensdagavond 19 december gaan we dan gezellig
met de peuters dineren met veel lekkers, al te zien op

de intekenlijst 
U kunt op ‘Connect’ de speciale GO! nieuwsbrief bekijken voor het hele
programma van de avond. Zo ook de ‘speciale Kerst Krook’ die het
programma school breed weergeeft. Wij wensen iedereen deze avond
veel plezier!

Nora’s Kerstboom
Namens Desiree, Danijela, Anne en Coby wensen wij u allen (alvast) Fijne Feestdagen en
een mooi 2019 toe, met voor de peuters veel speelzaal plezier!

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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