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Maandag 22 januari  2018 
 

Belangrijke data 
 

22 jan – 26 jan Afname Cito toetsen   

29 jan   Studiedag (leerlingen vrij) 

6 feb   Informatieavond van 19:30 uur tot 20:30 uur 
 

Nieuws van de school 
 
Zorg in kaart brengen 

Zoals wij u tijdens de laatste informatieavond hebben medegedeeld, 

zijn wij druk bezig de diverse plannen uit te werken. Een van deze 

plannen is de zorg. Om onderwijs op maat te kunnen bieden, is het 

van belang om de zorg goed in kaart te brengen. Wij willen u graag bij 

dit proces betrekken. Heeft u vragen met betrekking tot de zorg van uw kind? Dan bent u 

welkom om deze aan de ib’er te stellen op onderstaande data. 

Datum  Tijd 

Donderdag     25 jan 8.30-9.00 uur 

Maandag        30 jan 8.30-9.00 uur 

Donderdag      1  feb 13.15-14.00 uur 

Maandag         5  feb 13.15-14.00 uur 

Donderdag      8  feb 8.30-9.00 uur 

Maandag         12 feb 13.15-14.00 uur 

Donderdag      15 feb 8.30-9.00 uur 

Maandag         19 feb 13.15-14.00 uur 

Donderdag      22 feb 8.30-9.00 uur 
 

Luizenvrij  

De haren van de kinderen zijn weer gecontroleerd en gelukkig zijn we luizenvrij. 

De volgende controle is na de voorjaarsvakantie. 

Alle hulpouders heel erg bedankt voor jullie hulp. 

 

Houd het thuis goed in de gaten door regelmatig te controleren.  

Kinderen kunnen overal hoofdluis op lopen. Als uw kind veel op het hoofd krabt, kan het 

een signaal zijn. Doe op school jassen en andere kleding in de luizenzak. 

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

daarover geïnformeerd via een brief op Digiduif.  

Binnenkort kunt  u meer lezen over het luizenbeleid bij ons op school op onze website.  

 

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

 
Afscheid Ilona 

Juf Ilona van de BSO zou aanstaande donderdag 25 januari afscheid 

komen nemen. Door omstandigheden kan dit helaas niet doorgaan.  

Ilona's afscheid is nu verplaatst naar donderdag 1 februari van 16:30-18:30 uur.  

Wij verheugen ons op jullie komst!! 

 

 

   FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Wil je sterker en leniger worden? 

Wil je je balans en coördinatie verbeteren? 

Dan is YOGA echt iets voor jou…..tijdens de lessen doen we 

yogahoudingen, maar ook ademhalingsoefeningen en leuke spelletjes. 

  

SCHRIJF JE SNEL IN VOOR: 

 

YOGALESSEN IN FEBRUARI 

Wanneer:  Maandag 12 en 19 februari 

Hoe laat:  Van 15.15u tot 16.15u voor groep 3 t/m 5 

  Van 16.15u tot 17.15u voor groep 6 t/m 8   

Waar:  In het speellokaal op school 

Kosten: 2€ voor 2 lessen (betalen bij de eerste les) 

Inschrijven: Via mail op info@tayronayoga.nl  

Docent:  Sandra Van Bilzen 

Meer info kunt u vinden op mijn website www.tayronayoga.nl of u kunt contact met me 

opnemen via 06 36179674. 

 
YOUR MUSIQSKOOL JANUARI NIEUWS 2018 

 

Muziekles onder schooltijd op Het Meesterwerk 

Onder schooltijd hebben we de lessenreeks met groep 5/6 en 7 met behulp van de 

boomwhackers (boembuizen) de c toonladder geleerd en het jamaicaanse volksliedje 

‘The Bananaboat Song’ met elkaar leren spelen. Kent u het nog? “Day-O, Day-o, daylight 

come and me wan’ go home”. De kinderen kunnen het nu wel dromen!  
 

Muziekles na schooltijd op Het Meesterwerk 

Op locatie het Meesterwerk zijn er nog enkele plekjes vrij voor piano- en gitaar.  

En binnenkort starten de cursussen Musiqclub & Musical-Theaterles, op locatie 

e.b.s. de Oase, op 8 minuten rijafstand van Het Meesterwerk. Er zijn nog plekjes vrij 

voor de gratis proeflessen op maandag 29 januari.  

  

mailto:info@tayronayoga.nl
http://www.tayronayoga.nl/
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Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Is je kind bij iedere 

toets 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 toetsen zijn? Ik help je 

kind hoe om te gaan met faalangst en om zich (weer) 

krachtig te voelen. Ik ga samen met je kind 

achterhalen wat de oorzaak is en het met je kind 

oplossen. Iedere maandag ben ik op school 

aanwezig.  

Ik ben orthopedagoog en kindertherapeut. 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. 

mailto:info@elf-twaalf.nl

