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Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 16 april  2018 
 
Belangrijke data 
17 t/m 19 april  Cito eindtoets groepen 8 

20 april   Koningsspelen 

25 april           Spelletjesochtend vanaf 11.30 uur 

27 april t/m 11 mei  Meivakantie 

 
 

Nieuws van de school 
 

Uw mening telt 

Wij zijn vanaf het begin van het schooljaar begonnen met het 

versterken van het onderwijs en de organisatie op school. In de 

komende periode gaan wij aan de slag met het evalueren hiervan. Op 

basis van de evaluaties worden er nieuwe plannen opgesteld voor het 

komend schooljaar. Bij het maken van deze plannen houden wij ook graag rekening met 

uw mening. Daarom vragen wij u om antwoord te geven op drie vragen (zie bijlage). Het 

document kunt u bij de administratie inleveren of digitaal opsturen naar 

directie@meesterwerk.asg.nl. Graag zien wij uw reactie uiterlijk op dinsdag 24 april 

tegemoet. Wij hopen op veel reacties om zodoende te kunnen bepalen wat er beter 

gegaan is, wat nog aandacht nodig heeft en wat u komend schooljaar verwacht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Koningsspelen  

Aanstaande vrijdag, 20 april, zijn de Koningsspelen. Voor de leerlingen uit de groepen 1 

t/m 4 organiseren wij de Koningsspelen op school. Zij hebben die dag een normaal 

rooster. Zij zullen de dag beginnen met het Koningsontbijt en vervolgens een ochtend 

met verschillende sport-/spelonderdelen hebben. Om er samen een oranje dag van te 

maken willen wij u vragen uw kind, zo mogelijk, in oranje kleding naar school te laten 

komen. Daarnaast verwachten wij de leerlingen die dag in kleding waarin zij makkelijk 

kunnen bewegen. Wilt u bij de kledingkeuze voor uw kind alstublieft rekening houden 

met de weersomstandigheden. Aan u ook de vraag of u uw kind die dag gewoon een 

“tien uurtje” mee wilt geven. Het middagprogramma wordt door de eigen leerkracht 

ingevuld.  

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

worden op het Fanny Blankers Koen Sportpark. Daar wordt voor hen een dag 

georganiseerd door combinatiefunctionarissen van verschillende sportverenigingen. 

De leerlingen worden tussen 08:20 en 08:30 uur verwacht in het stadion van Almere 

City. Hun eigen groepsleerkracht zal hen daar opvangen. Zij hebben die dag een 

continurooster, wat inhoudt dat zij tijdens de lunch niet naar huis komen maar dat zij 

tussen de activiteiten door met de klas zullen lunchen. Wij willen u dan ook vragen om 

uw kind die dag een “tien uurtje” en een lunch mee te geven. Van de organisatie krijgen 

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
mailto:directie@meesterwerk.asg.nl
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zij een flesje water en een stuk fruit. De kinderen zullen verschillende sporten gaan 

beoefenen. Het is dus verstandig om die dag in sportieve kleding te komen. 

De dag wordt om 14:00 uur afgesloten. U kunt uw kind dan ook weer ophalen. 

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking en hopen er een geslaagde dag van 

te maken. 

 

 

Gebruik maken van het schoolplein tussen de middag 

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. 

Na het eten van een broodje in de eigen groepen, kunnen de kinderen heerlijk even een 

half uurtje naar buiten. Er is een groot aantal kinderen bij de TSO en wij maken daarom 

structureel gebruik van zowel het kleine plein, gekaderd door het hek, en het grote plein 

waar onder andere het voetbalveld is. Er is een grote groep kinderen die dagelijks 

ontspanning vindt in een potje voetbal. Echter hebben wij de afgelopen maanden 

ondervonden dat dit erg moeizaam gaat en gepaard met veel ruzies en discussies. 

Verschillende kinderen die onder begeleiding vallen van de TSO, hebben aangegeven zich 

niet prettig te voelen door verschillende conflicten met kinderen die niet onder 

begeleiding vallen van de TSO. Er is een grote groep kinderen die, nadat zij thuis een 

broodje hebben gegeten, naar het schoolplein komen om daar de rest van de pauze te 

verblijven. Deze kinderen zijn welkom, gezien het feit dat het een openbaar plein is. 

Echter merken de kinderen en de pedagogisch medewerkers van de TSO dat, vanwege 

de problematieken, de kwaliteit van de opvang achteruit gaat. Om de rust op het plein te 

behouden sturen wij regelmatig de kinderen van de TSO van het voetbalveld, om ruimte 

te maken voor kinderen die van buiten komen. Dit wordt, wat de begeleiding snapt, door 

de kinderen van de TSO niet gewaardeerd. De sfeer op het plein is dan ook onrustig. 

Ouders die betalen om gebruik te maken van onze diensten verwachten daarbij de 

garantie dat de kinderen in een veilige en prettige sfeer samen pauze kunnen hebben. 

Hierbij vragen wij u, mits uw kind tussen de middag naar het schoolplein gaat, thuis te 

bespreken dat dezelfde regels tussen de middag gelden als onder schooltijd.  Alvast 

bedankt voor uw medewerking en wij hopen dat de kinderen weer op een ontspannen 

manier met elkaar kunnen spelen. 

 

 

Avond4daagse  

Vanaf dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 25 mei is de Avond4daagse. Om van deze 

mooie activiteit een succes te kunnen maken zijn wij, nog steeds, op zoek naar 

verkeersouders. Wellicht kunt u in uw familie- en of vriendenkring vragen of er iemand is 

die ons hierbij zou kunnen helpen. De organisator van de Avond4daagse heeft bepaald 

dat er 1 verkeersouder moet zijn op de 25 kinderen die zullen deelnemen. 

Wij hopen op uw hulp. 

 

 

 

 

    FANT Janine Krak 06-54793409 

 
Nieuwe baan: Vanaf 1 Mei heb ik een nieuwe baan. Ik start als 

kinderopbouwwerker in Stedenwijk.  Na jaren met heel veel plezier op 

Het Meesterwerk te hebben gewerkt is het nu tijd geworden voor een 

nieuwe uitdaging. Ik vind het lastig om afscheid te nemen en zal iedereen heel erg 

missen, maar ik heb ook heel veel zin om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Gelukkig 
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zal mijn collega Josephine Kuiper mij vervangen. Zij heeft al veel ervaring in dit werk en 

komende weken zal ik haar al inwerken. 

 

Even Kennismaken:  

Vanaf 1 mei ben ik de nieuwe kinderopbouwwerker in Tussen de 

vaarten. Janine en ik ruilen van wijk. 10 jaar heb ik met plezier in 

Stedenwijk mogen werken. Nu heb ik heel veel zin deze wijk en 

school te leren kennen en hier aan de slag te gaan. Ik ben 

Josephine Kuiper, ik ben 34 jaar en woon al bijna mijn hele leven 

in Almere. Heb een zoontje van 1.5 en een bonus zoon van 10. Ik 

woon samen met mijn gezin in Almere Buiten. De komende 

weken loop ik mee met Janine voor een naadloze overdracht. 

Graag maak ik ook kennis met u dus als u mij ziet schroom niet 

om even een praatje met mij te maken.  

 

 

 

YOGA 

Wil je sterker en leniger worden? 

Wil je je balans en coördinatie verbeteren? 

Dan is YOGA echt iets voor jou…..tijdens de lessen doen we yogahoudingen, maar ook 

ademhalingsoefeningen en leuke spelletjes.  

SCHRIJF JE SNEL IN VOOR: 

YOGALESSEN IN april en mei 

Wanneer:  Maandag 23 april en 14 mei 

Hoe laat:  Van 15.15u tot 16.15u voor groep 3 t/m 5 

  Van 16.15u tot 17.15u voor groep 6 t/m 8   

Waar:  In het speellokaal op school 

Kosten: 2€ voor 2 lessen ( graag betalen bij de eerste les) 

Inschrijven: Via mail op info@tayronayoga.nl  

Docent:  Sandra Van Bilzen 

Meer info kunt u vinden op mijn website www.tayronayoga.nl of u kunt contact met me 

opnemen via 06 36179674. 

Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

  

 

Nieuws van de opvang 

Afgelopen dinsdag was het Opa en Oma dag en het was erg gezellig! 

Een oma heeft voorgelezen uit het boek  `Dottie`s kuikens. Van Julie 

Sykes & Jane Chapman . Jullie kunnen dit boek lenen bij de 

bibliotheek. Dit is ook het boek dat wij gebruiken tijdens het thema 

“HET JONGE DIER”. 

 

mailto:info@tayronayoga.nl
http://www.tayronayoga.nl/
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De kinderen hebben schapen en lammetjes 

geschilderd. 

 

Schoolfotograaf 

Donderdag en vrijdag is de schoolfotograaf geweest. 

Wij zijn heel erg benieuwd naar de foto`s. Ze hebben 

het goed gedaan hoor. 

 

Op de Kemphaan hebben ze een programma Lentekriebels. Het is misschien leuk om hier 

in de meivakantie naartoe te gaan met de kinderen. Dagen en tijden vind je op 

www.kemphaan.nl. onder het knopje evenementen. 

Meivakantie 

De vakantie is van 27 april t/m 11 mei. Op maandag 14 mei zijn wij weer open.  

 

Voor ons thema hebben wij kleine plastic flessen nodig, zoals op de foto. 

 

Willen jullie deze voor ons sparen en meenemen naar de speelzaal? Dat zou echt heel erg 

fijn zijn. 

 

 

  

 

http://www.kemphaan.nl/
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Nog enkele verzoeken 

Wij beginnen ‘s morgens om 8.45 uur en ‘s middags om 12.15 uur uiterlijk met de kring. 

Wij willen heel erg graag op tijd beginnen, daarom het verzoek om op tijd te komen. 

Wij begrijpen dat luierbroekjes op een gegeven moment voor u prettig is. Voor ons kost 

het veel tijd om alle kleding uit te moeten doen als wij een schone broek moeten geven. 

Ons verzoek aan u is dus om uw kind een luier te geven. In plaats van een broekje. 

 

Nieuws van de BSO 

De BSO is afgelopen week begonnen met het thema lente. De kunstmuur hangt al vol 

met mooie kunstwerken, tulpen gemaakt van vorken en mooie bloesembomen met 

popcorn en vlinders van macaroni. De kinderen mochten ook lekker met de vingers in de 

aarde om verschillende kruiden en bloemen te planten. De komende week gaan wij de 

groei van deze plantjes goed in de gaten houden en ontdekken wat planten allemaal 

nodig hebben om goed te kunnen groeien. Heel leerzaam natuurlijk! 

 

Ook deze week zijn wij vol op bezig met het thema lente. Wij gaan lekker verven met de 

handen, vogelhuisjes knutselen en gekke spelletjes met flessendoppen. Heeft u toevallig 

nog flessendoppen liggen, dan nemen wij deze graag van u over! Bij voorbaat dank.  

 

Deze week is ook de week van het Jonge kind. In kader van deze week hebben wij 

donderdag de activiteit Mandala’s maken met spulletjes die wij vinden in de natuur. Onze 

deur staat open dus kom gezellig een kijkje nemen op de BSO en knutsel met ons mee! 

 

 

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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