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Dinsdag  20 februari  2018 

 
 
Belangrijke data 
21 feb   spelletjesochtend vanaf 11.30 uur    

26 feb – 2 mrt Voorjaarsvakantie 

5 mrt    Studiedag 

 
 

Nieuws van de school 
 

Staking 14 maart: 

Zoals eerder bericht zijn er 14 maart regionale stakingen 

aangekondigd in Flevoland. In de loop van de week hopen wij meer 

duidelijkheid van het bestuur en van de individuele collega’s te hebben 

betreffende een eventuele sluiting van de school. 

Juf Jolanda: 

Het gaat beter met Jolanda. Vrijdag 23 februari om 14:00 uur komt zij even op bezoek. 

Na de voorjaarsvakantie zal ze weer langzaam beginnen. Het is de bedoeling dat zij 

begint met 2 ochtenden in de week. Afhankelijk van hoe dit gaat, zal zij meer gaan 

werken. Omdat er geen invallers beschikbaar zijn voor groep 8,  proberen wij dit zoveel 

mogelijk intern op te lossen.  

Lerarentekort 

Zoals u weet is er een groot tekort aan onderwijzend personeel. Wat betreft de tekorten 

waren er vorig schooljaar landelijk honderd niet gevulde vacatures in het onderwijs. Dit 

schooljaar zijn het er al meer dan duizend. De verwachting is dat dit aantal oploopt tot 

vier duizend in 2020  (Volkskrant, 2017). 

Bij ziekte doen wij, net als alle andere scholen van ASG, een beroep op twee invalpools 

(Driessen en DIT IS WIJS). Voor de bovenbouw zijn er op dit moment geen invallers te 

krijgen. Dit betekent dat wij, bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht, in eerste 

instantie de groep moeten verdelen. Bij het verdelen houdt het in dat alle resterende 

groepen 3 of 4 leerlingen extra krijgen in de groep. Dit komt het onderwijsproces niet ten 

goede. Verder kiezen wij er soms ook voor om ambulant personeel (bouwcoördinatoren, 

intern begeleider of directie) in te zetten. Het laatste wat wij willen is leerlingen vrij 

geven. Dit schooljaar hebben wij tot twee keer toe deze noodmaatregel moeten 

toepassen omdat wij geen andere optie hadden. Wij hopen dat het hierbij blijft, maar 

willen u op de hoogte stellen dat deze maatregel wordt uitgevoerd in geval van nood.  

 

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

Bij TSO het Meesterwerk kunnen kinderen gezamenlijk overblijven en eten in 

een rustige, ontspannen en huiselijke sfeer. Kinderen kunnen hun energie 

kwijt, maar zich ook opladen voor de middag. De TSO gaat om het invullen 

van vrije tijd en is gericht op ontspanning. Dit onder begeleiding van 

pedagogisch medewerkers en TSO medewerkers.  

Mijn naam is Gwynedd Brandsma, TSO-coördinator en pedagogisch medewerker bij GO-

Kinderopvang het Meesterwerk. Indien u als ouder en klant van GO-Kinderopvang vragen 

heeft over de TSO groep van uw zoon(s) of dochter(s) dan willen wij u uiteraard graag te 

woord staan. Uw mening is voor ons zeer belangrijk! De tussen schoolse opvang vindt 

plaatst tijdens de schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de 

middagpauze. Indien u uw zoon(s) of dochter(s) wilt aan of afmelden voor de TSO kunt u 

vanaf 9:00 een bericht sturen via WhatsApp. Wilt u mij persoonlijk spreken dan is dit 

mogelijk vanaf 11:00 – 14:00 op onderstaand telefoonnummer. Dit mobiele nummer is 

een gehele tijd buiten gebruik geweest, onze excuses hiervoor. Vanaf heden is dit 

telefoonnummer weer volledig werkzaam.  

Mobiel: 06 4157 2361 

Vaste lijn: 036-2002007 

e-mail: tsohetmeesterwerk@go-kinderopvang.nl 

 

Nieuws van de peuterspeelzaal 

Dit is het laatste week van het thema “winter”. De sneeuw in het lokaal is gesmolten en 

de kinderen hebben een heus “sneeuwballen gevecht” gehouden. 

Na de vakantie beginnen wij met een nieuwe thema. Ons themaboek is “Wij gaan op 

berenjacht”, vanuit dit boek werken wij verschillende thema`s uit. 

De voorjaarvakantie is vanaf 24 februari  t/m 4 maart .Wij verwachten jullie op 5 maart 

op de speelzaal. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. 
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 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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