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El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.meesterwerk.asg-almere.nl 

Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Woensdag 4 april  2018 
 
Belangrijke data 
10 april Opa- en omadag 

20 april Koningspelen 

25 april         Spelletjesochtend 

 

 
 

Nieuws van de school 
 

Schoolfotograaf:  

Op donderdag 12 en vrijdag 13 

april, komt de schoolfotograaf van 

alle leerlingen en groepen een mooie 

foto maken. Op deze dagen wordt er 

vanaf 15.15 uur gestart met het maken van de 

familiefoto’s. Op de keukenwand in de hal vindt u het 

rooster waarop u zelf kunt intekenen op een dag en 

tijd die u schikt.  

Schoolfoto.nl biedt dit jaar nieuwe opties aan, zo kunt 

u nu zelf de achtergrond kiezen en zal uw kind in 2 

poses worden gefotografeerd waardoor u hierin ook 

keuzemogelijkheden heeft. 

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. 

Vanaf maandag 9 april kunt u op het mededelingenbord in de hal alvast bekijken of de 

groep van uw kind op donderdag of vrijdag op de foto wordt gezet. 

 

Bereikbaarheid van de school: 

De school is telefonisch te bereiken op de maandag van 08:00 uur tot 15.45 uur. Op de 

andere dagen (dinsdag tot en met vrijdag) van 08:00 uur tot 13:00 uur. Buiten deze 

tijden is de school, telefonisch, moeilijker te bereiken in verband met de afwezigheid van 

Cisca (de administratief medewerkster). Indien mogelijk, zal de telefoon beantwoord 

worden door de directie of een ambulante leerkracht. Mailen via Digiduif kan altijd. 

Wij hopen op uw begrip.  

 

Opa- en omadag 

Zoals u weet hebben wij op dinsdag 10 april onze jaarlijkse opa- en omadag. Dit jaar 

heeft u de hele dag de mogelijkheid om een les te bezoeken van u kleinkind(eren). Dit 

betekent dat het tussen 08.20 uur en 12:00 uur mogelijk is en tussen 13:05 uur en 

15:15 uur. In de weekmail van vrijdag 6 april zullen alle leerkrachten het dagprogramma 

vermelden. U bent er dan vrij in om zelf een les uit te kiezen. In de centrale hal zullen wij 
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koffie en thee voor u klaarzetten. Voor vragen kunt u zich wenden tot de leerkracht van 

uw kleinkind. Wij hopen veel opa’s en oma’s te mogen begroeten. 

 

Koningsspelen 

Zoals eerder vermeld, in de Krook van 19 maart, zijn er op vrijdag 20 april de 

Koningsspelen. Dit in tegenstelling tot wat er in Digiduif staat of wat er recentelijk naar u 

is toegestuurd. Hierbij onze excuses voor een eventuele verwarring. 

De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 doen mee aan de Koningsspelen die georganiseerd 

worden op het Fanny Blankers Koen Sportpark. De leerlingen worden tussen 08:20 uur 

en 08:30 uur verwacht in het stadion van Almere City. 

Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 organiseren wij de Koningsspelen op school. 

De leerlingen hebben een normaal rooster. Zij zullen de dag beginnen met het 

Koningsontbijt en vervolgens een ochtend met verschillende  sport-/spelonderdelen 

hebben. Het middagprogramma wordt door de eigen leerkracht ingevuld. 

 

 

 

Luizenvrij  

De haren van de kinderen zijn na de voorjaarvakantie gecontroleerd. 

Het duurde even voor we dit bericht luizenvrij konden afgeven. Er waren wat extra 

controles nodig. De volgende controle is na de meivakantie. Alle hulpouders heel erg 

bedankt voor jullie hulp. 

 

Houd het thuis goed in de gaten door regelmatig te controleren. Kinderen kunnen overal 

hoofdluis op lopen. Als uw kind veel op het hoofd krabt, kan het een signaal zijn. Doe op 

school jassen en andere kleding in de luizenzak. Als er op school in de omgeving van uw 

kind luis geconstateerd wordt, dan wordt u daarover geïnformeerd via een brief op 

Digiduif. Op de website van de school kunt u  meer lezen over het luizenbeleid . 

 

 

Nieuws uit de klas (schoolvoetbal geschreven door een fanatieke supporter): 

Woensdag 21 maart gingen de meiden van groep 8B schoolvoetballen. Het was in ieder 

geval droog en het weer kon niets verpesten. De eerste wedstrijd moesten ze even 

inkomen maar hebben ze gewonnen met 5-0!! De tweede wedstrijd zaten ze er lekker in, 

net als de bal, en door goed overspelen werd het 9-1 voor onze meiden. De laatste 

wedstrijd moesten ze winnen of gelijkspelen om door te gaan naar de volgende ronde, 

maar helaas een uurtje rust kwam hen niet ten goede en de Lettertuin ging met de 

overwinning naar huis. Het was voor deze de laatste keer schoolvoetbal. De teleurstelling 

was groot, maar de meiden mogen trots zijn met 3 top wedstrijden! 
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Nieuws van de opvang en de speelzaal  

 
Deze week geen nieuws. 
 

 

 

    FANT Janine Krak 06-54793409 

 
Deze week geen nieuws. 

 

 

  

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

 

       

Blijft je kind klagen over buikpijn? En je hebt al uitgezocht bij de kinderarts dat er geen 

lichamelijke oorzaak is? Vaak wil die buikpijn dan iets zeggen, dat jouw kind op dit 

moment nog niet kan verwoorden. Therapie helpt je kind om woorden te geven aan dat 

nare gevoel binnenin. En om het nare gevoel op te lossen waardoor het zich weer blij kan 

voelen.  

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 

IntegratiefKinderTherapeut. De therapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende 

verzekering. Informeer bij uw verzekeraar.  

Voor vrijblijvende 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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