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Maandag 12 februari  2018 

 
 
Belangrijke data 
    

12 t/m 16 februari Rapportgesprekken 

15 februari   KIDD groepen 4 

16 februari   Bingo voor volwassene 

 
 

Nieuws van de school 
 

Staking 14 maart: 

Er worden op 14 maart regionale stakingen in het land georganiseerd 

door de bonden. Zover wij nu weten is Flevoland op 14 maart aan de 

beurt (en niet op 14 februari). Wij hebben nog geen bericht hierover 

ontvangen van het bestuur, maar de school wordt in zijn geheel 

gesloten als meer dan 33 % van de collega’s staakt. Wij zullen u de komende weken op 

de hoogte stellen betreffende deze staking.  

 

Dierenpatio 

Op school hebben wij een dierenpatio waar enkele kippen , cavia's en een konijn wonen. 

Aan de leerlingen van de school  willen we op deze manier de mogelijkheid bieden om in 

hun schoolomgeving op een kind- en diervriendelijke manier kennis en ervaring met 

dieren op te doen, door de omgang met en de verzorging van de in de dierenpatio 

aanwezige dieren.  

De afgelopen periode is de verzorging voornamelijk door leerlingen van groep 8 gedaan. 

Wij willen nu dat alle kinderen van onze school meer betrokken raken, en gaan dat op de 

volgende manier doen. 

Iedere dag om 11:45 worden er kinderen door twee 8e groepers opgehaald uit de klas  

(volgens een rooster) om samen de dieren te verzorgen ,de patio te vegen, en eieren te 

rapen. 

We zijn begonnen met groep 1-2 A (juf Kitty). Wanneer alle kinderen geweest zijn komt 

de volgende groep aan de beurt. 

We hopen op deze manier meer betrokkenheid te creëren, en kinderen de liefde voor de 

dieren bij te brengen.  

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

Het is alweer even geleden dat u nieuws van de peuterspeelzaal heeft 

ontvangen. Wij doen ons best om foto`s van uw kinderen op Konnect te 

plaatsen. Mocht u bezwaar hiertegen hebben wilt u het dan doorgeven? 

Konnect is alleen toegankelijk voor alle ouders van de groep. 

Onze sjaal is nog niet lang genoeg!!! Wie wil/kan 

ons nog helpen? Mocht u niet kunnen breien dan 

kunt u gratis les krijgen van juf Coby. 

 

 

 

De laatste donderdag(22/2) en vrijdag(23/2) voor de voorjaarsvakantie gaan wij 

poffertjes verkopen (eten) bij onze koek en zopie kraam. 

     

Daarna is het alweer voorjaarsvakantie, deze is van 24 februari t/m 4 maart 2018. Wij 

verwachten iedereen op 5 maart weer terug! De nieuwe meedraailijsten hangen er weer! 

U kunt zich weer inschrijven om een dagdeel mee te draaien. 

 

 FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Volwassen Bingo: Vrijdag 16 februari is er weer een gezellige bingo. 

De deur gaat open om 19.30 en we starten om 20.00 uur. Reserveren 

kan via bingomeesterwerk12@gmail.com. De kosten zijn €8,- per 

boekje 2 boekjes voor €15,-. 

 

Informatie vanuit de Leerlingenraad:  

Beste leerlingen/verzorgers van OBS Het Meesterwerk, 

De leerlingenraad is begonnen aan een project om de activiteiten te veranderen en 

leuker te maken. Door middel van een enquête die je kunt invullen en in de stembus 

kunt stoppen, komen we te weten wat jullie willen. De stembus met enquêtes staat bij de 

hoofdingang. Dank jullie wel voor jullie aandacht. 

 

 

 

mailto:bingomeesterwerk12@gmail.com
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Yoga: Samen met de yoga docent zijn we de klassen langs 

geweest. Alle kinderen hebben een beetje kunnen zien wat 

we doen in een yogales. Ook hebben de kinderen kennis 

kunnen maken met de docent Sandra van Bilzen. 

 

De yoga lessen zijn maandag 12 en 19 februari. 15.15 uur 

tot 16.15 uur voor groep 3 t/m 5 en 16.15 uur tot 17.15 uur 

voor groep 6 t/m 8 in het speellokaal op school. De kosten 

zijn €2,- voor 2 lessen (betalen bij de eerste les). Aanmelden 

kan via mail op info@tayronayoga.nl. Meer info kunt u vinden 

op www.tayronayoga.nl of u kunt contact opnemen via 06 

36179674. 

 

 

 

 

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. 

 

 

   

  

mailto:info@tayronayoga.nl
http://www.tayronayoga.nl/
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