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Maandag 7 januari 2019
Belangrijke data
 Ma. 14 jan.
 Vrij. 16 jan.
 Di. 22 jan.
 Ma. 4 feb.

Start cito toetsen
Meesterwerkviering groep 5
AR vergadering
Studiedag (alle leelringen vrij)

Nieuws van de school
Gelukkig nieuwjaar
Graag willen wij u, om te beginnen, een gelukkig en gezond nieuwjaar
toewensen. Wij hopen dat u heeft genoten van de vakantie en een fijne
jaarwisseling heeft gehad.
Wij zijn vandaag prima gestart en er is weer hard gewerkt op school.

Cito toetsen
In tegenstelling tot een eerder bericht, beginnen wij volgende week aan de cito toetsen.
Hierbij het verzoek om geen extra nadruk te leggen op deze toetsen
Belangrijk is dat de kinderen goed uitgerust aan de toetsen beginnen. Voor vragen kunt
u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.
Luizencontrole
Deze week en volgende week worden de haren van de kinderen weer gecontroleerd op
hoofdluis. Dit gebeurt na elke vakantie. Op de deurbrief bij de groep van uw kind kunt u
lezen, wanneer dit is.
Denk s.v.p. aan geen gel in de haren en aan eenvoudige kapsels. Dan kunnen we beter
controleren. Controleer ook zelf thuis regelmatig de haren van uw kind.
Het is verstandig om lange haren op school zoveel mogelijk vast te dragen.
Bewaar alle kledingstukken in de luizenzak.
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Fant Josephine Kuiper
Gelukkig, gezond en actief 2019!
TDV on ice
Vrijdag 28 december 2018.
8 uur in de ochtend. Het is donker en best fris maar de
voorbereidingen voor TDV on ice zijn al in volle gang.
Er wordt een ijsbaan neergelegd, de kraampjes worden opgebouwd, de chocomelk wordt
opgewarmd en allemaal gekleurde lampjes hangen over het hele plein. Iedereen heeft zin
in de dag.
10 uur. De ijsbaan gaat open en binnen een half uur staat het vol. Vooral kleine kinderen
met hun ouders. Wat een gezelligheid.
12 uur. Ik mag even naar de winkel voor extra chocomelk want we zijn er bijna door
heen. Inmiddels zijn er veel kinderen groot en klein. Schaatsen, de handen warmen bij
een vuur korf, dansen op muziek, knutselen bij de kunstbus of een crêpe halen, het kan
allemaal.
17 uur. Het wordt nu snel donker en het ijs is bijna helemaal verlaten. We besluiten
langzaam op te gaan ruimen.
19.30 uur. Stap ik in de auto terug naar huis met een super tevreden en voldaan gevoel.
Wat was het leuk! Peuters voor het eerst op schaatsjes, allemaal vrolijke gezichten, veel
kinderen en ouders van het Meesterwerk gezien en gesproken. Een geweldig leuk team
van vrijwilligers, stagiaires en collega’s. een mooie afsluiting van 2018 volgend jaar
weer!

Nieuws van de peuterspeelzaal
Kerstviering
Wat hebben we een fijne avond gehad met elkaar. En wat zijn we
verwend geweest door al dat lekkers waar de mama’s en papa’s hun
best op hadden gedaan… dank!

Sneeuwmannen Fruitsalade

Kerstdinner met de Kerstman op bezoek

De feestdagen liggen weer achter ons en we zijn het nieuwe jaar al weer ingeslopen.
Wij wensen iederen een heel Gelukkig Nieuwjaar en een fijn peuterspeelzaal jaar toe!
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Juf Desiree
Voor de Kerstvakantie hebben wij juf Desiree een
bezoek gebracht met ‘haar’ blauwe verrassingsbak,
die speciaal voor haar bestemd is om haar zo af en
toe te kunnen verwennen en om haar te laten weten
dat we aan haar denken!
Blij en verrast was zij weer en dankt iedereen
hartelijk!

Nieuwe openingsdagen
Ter herinnering geven we nog even door wat onze openingsdagen zijn;
Maandag- dinsdag-donderdag- en vrijdagochtend
Maandag- en dondermiddag
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf
Is je kind bij toetsen vaak onzeker en scoort het ook op de citotoetsen altijd lager dan
dat het eigenlijk kan? Heeft je kind daar last van omdat het misschien niet graag naar
school gaat of ziek is als er bijvoorbeeld citotoetsen zijn? Ik help je kind hoe om te gaan
met faalangst en om zich (weer) krachtig te voelen
Samen met je kind ga ik op zoek naar welke oorzaak er onder de faalangst zit en het zo
te begeleiden dat het zijn zelfvertrouwen terugkrijgt en daarmee zijn angst de baas kan!
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 (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg.
Informeer bij je verzekeraar.
Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 0613126376. Of vraag de intern begeleiders.
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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YOUR MUSIQSKOOL MUZIEKLES JANUARI NIEUWS
Het nieuwe jaar is van start gegaan, we wensen het team van Het Meesterwerk en alle
leerlingen een heel gelukkig nieuw jaar!
MUZIEKLES ONDER SCHOOLTIJD OP HET MEESTERWERK
De muzieklessen onder schooltijd zijn inmiddels afgelopen. De laatste lessen in groep 6,
7 en 8 ging over beats & muziek op je chromebook maken als een echte musicproducer!
Hoe maak je een ritme op de chromebook, wat voor software kan je gebruiken en hoe
ontstaat een popsong? Sommige kinderen hadden het al zo snel onder de knie, wie weet
hebben we op het Meesterwerk de nieuwe Hardwell of Martin Garrix!
YOUR MUSIQLAB VAN 10- 14 JAAR

Wil jij nou verder met muziek produceren? Alles weten over hoe je een beat maakt, of
zelf een popsong maken op je computer, smartphone of tablet? Vanaf vrijdag 1 februari
starten we met Your Musiqlab, een basiscursus produceren voor iedereen die op zijn
smartphone, tablet of laptop muziek maakt, en meer wil leren!
Op vrijdag 18 januari is er een gratis proefles om 16.00 uur. De lessen worden gegeven
door onze YMS docent Joris, hij geeft pianoles, maar is daarnaast ook geluidsengineer en
producer. Doe ook mee! Geef je op en neem je smartphone/tablet of chromebook mee
naar de les.
Meer informatie en opgave vind je op onze website.
Muziekles na schooltijd op Het Meesterwerk
Op locatie het Meesterwerk zijn er weer plekjes vrij voor piano- en gitaarles!
Op maandag zijn er enkele plekjes vrij bij gitaar/pianodocent Robin,
als zowel op de vrijdag bij pianodocent Joris. De gitaarlessen zijn bijna vol op vrijdag.
Wilt u een gratis proefles aanvragen, neem gerust contact met ons op!
Maandag 15.30 – 20.00

Vrijdag 15.30 -19.30

Gitaar & Piano
docent Robin Engelhard

Piano pianodocent Joris
Gitaarles, gitaardocent Jacco

Bandproject
Goed nieuws! Het Bandproject is terug van weggeweest! Binnenkort starten we i.s.m.
Josephine/ De schoor, het bandproject. Lijkt het je supergaaf om in een band te leren
spelen, hou dan goed de ladder in de gaten! Binnenkort meer nieuws hierover!
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wilt uw kind heel graag op les bij ons, maar is het betalen van muziekles (tijdelijk) niet
haalbaar voor u wegens omstandigheden? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen het
Jeugdcultuurfonds en Jeugd sportfonds) kan hierbij helpen. Per kalenderjaar is er een
bijdrage tot max. €425 mogelijk per kind (tot 18 jaar). Een aanvraag kunt u dan doen
via het Meesterwerk.
Wilt u hierover meer weten, bel ons gerust!
Proefles aanvragen of meer weten over onze lessen
036 3001063 | jouwinfo@yourmusiqskool.nl | yourmusiqskool.nl
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