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Maandag 05 februari  2018 

 
 

 
Belangrijke data 
    

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

9 februari   Meesterwerkviering groepen 1/2 A en 8 A 

 

 
 

 

Nieuws van de school 
 

Studiedag 29 januari: 

Afgelopen maandag zijn wij tijdens de studiedag o.a. bezig geweest 

met het analyseren van de toetsresultaten. Zoals wij tijdens de 

informatieavond hebben aangegeven, hebben wij alle leerlingen in 

kaart gebracht (ook de leerlingen die goed gescoord hebben). Op basis 

van deze analyses zijn er doelen opgesteld. Wij zijn nu druk bezig om een vertaalslag te 

maken, van deze doelen, naar de praktijk (in het handelen van de leerkracht). Wij hopen 

dit aan het eind van de week afgerond te hebben. Vragen hierover kunt u stellen aan de 

leerkracht van uw kind. 

 

Afwezigheid van juf Jolanda:  

Jolanda is ook deze week afwezig.  

Vervanging van Jolanda wordt ook deze week intern geregeld. Het is in ieder geval 

bekend dat de groep vandaag (maandag 5 februari) wordt verdeeld. Vorige week hebben 

wij het dusdanig kunnen regelen dat de groep niet verdeeld hoefde te worden. Wij 

hebben een beroep gedaan op de collega’s om dit intern op te kunnen vangen. Dit 

betekende dat andere groepen een beetje last hiervan hebben ondervonden. Dit 

betreuren wij en hopen op uw begrip. 

 

  

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/


 

 

 
 

2 

 

Nieuws van de opvang 

Afgelopen donderdag 

heeft Ilona, onze zeer 

geliefde collega, na 

ruim 10 jaar op het 

Meesterwerk te hebben gewerkt, 

afscheid van ons genomen om 

een nieuwe uitdaging aan te 

gaan.  

Alle kinderen hebben voor haar 

een bloemetje geknutseld wat bij 

elkaar een mooi boeket is 

geworden. De traktatie van Ilona 

voor de kinderen werd erg goed 

ontvangen en was al snel op. Ook 

de geluksarmbandjes die Ilona 

aan de kinderen heeft uitgedeeld 

werden door sommige kinderen meteen om gedaan! 

Dank je wel lieve llona voor de mooie tijd die we met je hebben gehad! Veel succes in je 

verdere loopbaan! 

 

 

   FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Deze week geen nieuws. 

 

 

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 
Uw kind reageert vaak woedend en verongelijkt maar u weet niet hoe dit komt. U heeft 

al van alles geprobeerd om dit gedrag aan te pakken en soms helpt het even maar dan 

komt het weer terug. U maakt zich zorgen! Als kindertherapeut ga ik samen met uw kind 

achterhalen wat het probeert te zeggen met dit gedrag. Ieder kind heeft een reden om te 

doen zoals het doet.  

Voor dit probleem en andere problemen met uw kind, kunt u bij mij terecht. 

 

Iedere maandagmorgen is Hilde Kwakkel, van Praktijk Elf Twaalf voor kindertherapie 

en coaching op school aanwezig. Zij is orthopedagoog en integratief kindertherapeut. De 

therapie wordt (gedeeltelijk) 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 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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