El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl
Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650

Dinsdag 26 februari 2019

Belangrijke data:
Vrijdag 1 maart
Vrijdag 8 maart
Maandag 11 maart
Vrijdag 15 maart
Vrijdag 22 en maandag 25 maart

Disco
Meesterwerkviering groep 7
AR-vergadering
Stakingsdag onderwijs
Studiedagen, alle leerlingen vrij

Nieuws van de school
Staking
Zoals u weet is er een nieuwe staking aangekondigd in het onderwijs
op vrijdag 15 maart. Het doel is om ervoor te zorgen dat het onderwijs
bovenaan de politieke prioriteitenlijst komt.
Gezien het feit dat een grote meerderheid van de medewerkers staken,
zal de school geheel gesloten zijn op deze dag. In het belang van uw
kind(eren) en het behoud van de kwaliteit van het onderwijs, rekenen
wij op uw steun voor deze staking. Onze excuses voor een eventueel ongemak.
Luizencontrole
Deze week en volgende week worden de haren van de kinderen weer gecontroleerd op
hoofdluis. Dit gebeurt na elke vakantie. Op de deurbrief bij de groep van uw kind kunt u
lezen, wanneer dit is.
Denk s.v.p. aan geen gel in de haren en aan eenvoudige kapsels. Dan kunnen we beter
controleren. Controleer ook zelf thuis regelmatig de haren van uw kind.
Het is verstandig om lange haren op school zoveel mogelijk vast te dragen.
Bewaar alle kledingstukken in de luizenzak.
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Nieuws van de klas

Beste Krook lezers, ik Nicolette Meijerink ben de moeder van Wessel Hendriksen uit
groep 7 van Anne Maaike.
Mijn broertje Danny woont al ruim 7 jaar in Tanzania in het dorp Mto wa Mbu ten
noorden van het Manyarameer in de Riftvallei.
Wij hebben geregeld contact via social media en Facetime, maar hebben elkaar al ruim 7
jaar niet gezien. Zelfs ons 4 jarig nichtje Destiny hebben wij nog nooit in levende lijve
een knuffel kunnen geven.
Via het programma Love is in the Air van Robert ten Brink hebben wij een hele mooie en
bijzondere reis mogen maken naar Tanzania om als verrassing Wessel zijn oom op te
zoeken.
De uitzending is as woensdag 27 februari 2019 om 20.30 uur RTL4.
Heel veel kijk plezier Wessel en Nicolette
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Fant Josephine Kuiper
De Kinderdisco
Vrijdag 1 maart is er weer disco. We gaan er een feestje van maken
net als de vorige keer. Deze keer is er een thema namelijk: Raar
met je haar. En voor het raarste haar is er een leuke prijs!
Het is belangrijk dat uw kind van te voren wordt aangemeld. Hiermee
wil ik voorkomen dat kinderen teleurgesteld worden omdat het vol is. We kunnen
namelijk maximaal 100 kinderen per disco ontvangen. Daarnaast wil ik i.v.m. de
veiligheid weten wie er binnen zijn.
- De ouders mogen de kinderen brengen tot de deur en mogen 15 minuten voor het
einde mee komen dansen.
- Alle kinderen van groep 1,2,3 en 4 moeten door een ouder of verzorger opgehaald
worden. De groepen 5,6,7 en 8 ook tenzij anders aangegeven bij de aanmelding.
- We hebben vrijdag 2 disco’s de eerste van 19.00-20.15 voor groep 1,2,3 en 4 en de
tweede van 20.30-21.45 voor groep 5,6,7 en 8.
- De kosten zijn € 2.50 per persoon. Dit is inclusief drinken en iets lekkers.
- Inschrijven kan via jkuiper@deschoor.nl Verkoop aan de deur is niet mogelijk.
- vermelden bij de inschrijving:
*Naam kind
*School en klas.
*Naam ouder
*Telefoonnummer ouder/verzorger
*En voor de kinderen van groep 5,6,7en 8 of ze alleen naar huis mogen.
- Uiterlijk donderdag 28 februari ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet en neem even contact met mij
op. Dat kan via de e-mail jkuiper@deschoor.nl Bellen of appen kan ook naar 0642741979.
Samen met Kim, Monique en een groep enthousiaste hulp-ouders gaan wij er alles aan
doen om van de disco een leuk feestje voor uw kind te maken.
De Band 2019
Helaas moet ik laten weten dat de audities voor de band niet door gaan. Dit i.v.m. te
weinig aanmeldingen. Super jammer. De kinderen die zich hadden ingeschreven zijn hier
inmiddels van op de hoogte. Samen met Julia van Your Music Skool gaan we kijken naar
een andere muzikale invulling.

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf
Hilde Kwakkel: Praktijk Elf Twaalf
Je kind reageert vaak woedend en verongelijkt maar je weet niet goed hoe dit komt. Je
hebt al van alles geprobeerd om dit gedrag aan te pakken en soms helpt het even maar
dan komt het weer terug. Je maakt je zorgen! Als kindertherapeut ga ik samen met je
kind achterhalen wat het probeert te zeggen met dit gedrag, wat is het onderliggende
gevoel? Ieder kind heeft een reden om te doen zoals het doet.
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 (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg.
Informeer bij je verzekeraar.
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Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 0613126376. 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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