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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 10 september 2018 
 
Belangrijke data           

 Do 13 sep.    Informatieavond 

 Vrij 14 sep.    Schoolfotograaf 

 Di 18 t/m do 20 sep.  Kennismakingsgesprekken 

 Wo 19 t/m vr 21 sep.  Kamp groep 8 

 Vrij 28 sep.    Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

Nieuws van de school 

 

Social Schools 

Wegens problemen met het systeem van Social Schools kunnen wij tot 

nader orde geen berichten versturen en ontvangen. Wij willen u 

vriendelijk verzoeken om in dringende gevallen te bellen met de school 

of te mailen naar de administratie. In verband met dit euvel, zijn de 

leerkrachten niet in de mogelijkheid om de weekmail naar u toe te 

sturen. Voor vragen of bijzonderheden, kunt u uiteraard rechtstreeks contact opnemen 

met de leerkracht van uw kind. 

Onze excuses voor een eventueel ongemak.  

 

 

Gym 

Vanaf dinsdag 25 september gaat Maurice Zrour starten als vakleerkracht gym op het 

Meesterwerk. Maurice heeft jaren ervaring als vakleerkracht gym. Wij willen hierbij 

Maurice heel veel succes wensen op Het Meesterwerk.  

Zie bijlage voor het gymrooster.  

 

 Programma ouderavond 

 19.15 uur inloop met koffie en thee 

 19.30 uur korte presentatie in het speellokaal over de stand van zaken op school door 

de directie 

 20.00 uur in elke klas is een presentatie over het schooljaar 2018-2019 

 20.45 uur einde presentatie; u kunt hierna in alle klassen ook nog even terecht voor 

extra informatie indien u meerdere kinderen op school heeft; voor kind-

gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. 

 21.15 uur  einde avond. 
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Marianela 

In verband met het overlijden van de oma van Marianela (op Curaçao), is zij vandaag en 

morgen afwezig. Marianela is op dit moment op Curacao en wij verwachten haar 

woensdag weer op school. Henri (invalleerkracht) staat vandaag en morgen voor de 

groep. Wij wensen Marianela veel sterkte toe.         

 

Schoolfotograaf 

Op vrijdag 14 september, komt de schoolfotograaf van 

alle groepen en van de leerlingen individueel weer een 

mooie foto maken. Vanaf 15.15 uur start de 

familiefotografie. Op de keukenwand in de hal vindt u 

het rooster waarop u zelf kunt intekenen op een tijd die 

u schikt.  

Zodra wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl hebben 

ontvangen, worden deze uitgedeeld in de groep van uw 

kind en kunt u via de webshop het gewenste fotopakket bestellen. 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

Angst is zo’n heftig gevoel dat je kind er alles aan zal doen om de situatie die de angst 

opwekt, te vermijden. Maar dat lukt niet altijd. Als het last heeft van faalangst, zal het 

toch naar school moeten. Vind je kind het lastig om in te slapen, voldoende slaap is voor 

iedereen noodzakelijk. Of misschien is het bang om voor zichzelf op te komen, terwijl dit 

af en toe echt noodzakelijk is. Zo kunnen er veel situaties zijn die angst oproepen. 

Wanneer dit het functioneren van je kind in de weg gaat zitten, kan ik het daarmee 

helpen.  Zodat je kind weer kan ontspannen. Als kindertherapeut ga ik samen met je 

kind de bange gevoelens opzoeken en oplossen. 

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 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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