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Maandag 23 april  2018 
 
Belangrijke data 

 
25 april            Spelletjesochtend vanaf 11.30 uur 

27 april t/m11 mei  Meivakantie  

 
 

Nieuws van de school 
 

Uw mening telt 

Hierbij willen wij de ouders bedanken voor het invullen van de 

vragenlijst. Heeft u het nog niet ingevuld, dan heeft u tot dinsdag 24 

april de tijd om dit te doen. Ook uw mening vinden wij belangrijk.  

Zie de bijlage voor het invullen van de vragenlijst. De ingevulde lijst 

kunt u bij de administratie inleveren of opsturen naar directie@meesterwerk.asg.nl.  

 

Dierenpatio 

In verband met een grote schoonmaak, in de dieren patio, zijn wij nog op zoek naar een 

opvang adres (gedurende de meivakantie) voor ons konijn. Het is een groot konijn dat de 

ruimte nodig heeft, en niet in een hok zit. Dus heeft u, of weet u iemand die de ruimte 

heeft om ons konijn op te vangen , meld dat dan bij juf Anne Maaike of juf Kitty. 

Alvast heel erg bedankt voor het meedenken. 

 

Plantenpatio 

U heeft zeker ook al de mooie bloemen gezien in onze plantenpatio. In het najaar hebben 

we bolletjes met een aantal leerlingen geplant, met als resultaat een ware 

bloemenpracht.    

Vanaf deze week gaan 

we beginnen met het 

zaaien van groenten 

en ook weer veel 

mooie bloemen. We 

hopen op een 

overvloedige oogst. 
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Preventieve Gezondheidsonderzoeken: binnenkort start de jeugdverpleegkundige 

van de GGD met de uitvoering van de Preventieve Gezondheidsonderzoeken bij de 

leerlingen uit de groepen 2. De onderzoeken zijn gepland op maandag 7, woensdag 9 

(beide dagen locatie GGD) en 17 mei (op school). Zie voor verdere informatie de flyer 

van de GGD die als bijlage is meegestuurd.  

 

Koningsspelen 

Afgelopen vrijdag hebben we met school de Koningsspelen gehouden. De groepen 1 t/m 

4 hebben spelletjes gedaan op school in en rond de klassen. 

Voor de groepen 5 t/m 8 waren de koningsspelen georganiseerd op het Fanny Blankers 

Koen Sportpark. Hier hebben de kinderen na de opening, waarbij 9 basisscholen bij 

elkaar stonden, op verschillende velden gesport. 

De kinderen hebben kennis kunnen maken met sporten als: Squash, Rugby, Dans, 

Honkbal, Korfbal, Voetbal. Bij veel van deze sporten mogen de kinderen nog een gratis 

een aantal proeflessen komen volgen. Hier hebben de kinderen folders van mee naar 

huis gekregen. 

Wij willen alle hulpouders bedanken voor hun ondersteuning op deze dag. Dit heeft 

bijgedragen tot een zeer geslaagde sportdag. 

 

 

    FANT Janine Krak 06-54793409 

 
Slijm maken: 

Donderdag 26 april gaan we weer slijm maken met de kinderen die zich 

hebben opgegeven. Zie het rooster. 

Deze activiteit zit vol.  

 

Ingeschreven voor slijm maken op donderdag 26 april 

Locatie: Het atelier 

Van 15.30 uur tot 16.15 uur 

 

 

Naam  Groep 

1. Nisrin ? 

2. Israe 7A 

3. Renzo 8B 

4. Benthe 6A 

5. Katie 5B 

6. Chamene 5A 

7. Jade-Demi 4A 

8. Romaysae 4A 

9. Maryam 4A 

10. Eliza Tebbal 4A 

11. Kayleigh 4B 

12. Aalyah 5B 

13. Quinty Faber 4A 

14. Elin Jernberg 5/6 A 
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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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