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Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 14 mei 2018 
 
Belangrijke data 
15 mei     Opening brede schoolproject 

21 mei    2e Pinksterdag alle leerlingen vrij 

22 t/m 25 mei  Avond4daagse 

 
 

Nieuws van de school 
 

Brief ontwikkelingen inspectie beoordeling  

Als bijlage is er een brief toegevoegd betreffende de ontwikkeling van 

de beoordeling van de school. 

 

 

 

Schoolfoto’s 

De schoolfoto’s zijn weer erg leuk geworden. Vandaag ontvangt uw kind de inlogkaart 

van de leerkracht. Met deze inlogkaart kunt u via het internet bij Schoolfoto.nl uw 

bestelling regelen, na betaling, verzendt Schoolfoto.nl de fotoset rechtstreeks naar het 

door u opgegeven adres. 

 

 

Luizencontrole 

In de komende week worden de haren van de kinderen 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. Zeker als het veel op het 

hoofd krabt. Dit kan een teken zijn, dat uw kind luis heeft. 

Het is verstandig om lange haren op school zoveel mogelijk vast te dragen. 

Bewaar alle kledingstukken in de luizenzak en rits de zak dicht. 

 

Brede schoolproject 

U ontving vandaag in een apart bericht via digiDuif informatie over de feestelijke opening 

van het brede schoolproject. 
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Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

  

Nieuws van de BSO 

De BSO kijkt terug op een heerlijke, warme en gezellige vakantie. De 

vakantie stond in het teken van de natuur. Wij zijn druk bezig geweest 

met het maken van kunst met bloemen en plantjes uit eigen tuin, zelf 

ijsjes maken met heerlijk fruit en fotolijstjes met schelpen. Dankzij het 

heerlijke weer hebben wij ook veel met water kunnen spelen. Uiteraard 

zijn wij er ook gezellig op uit geweest naar een gezellig evenement bij 

het Penseel. Springkussens, pizza’s maken, schminken, honkballen en 

een ritje in de stint stonden deze dag onder andere op het menu. De vakantie hebben wij 

afgesloten met een uitstapje naar Speelhaven. De kinderen en de juffen hebben een fijne 

vakantie gehad.  

 

Vandaag is de schoolweek weer begonnen en starten wij samen met school met het 

thema ‘Meesterwerk bouwt’. Op de planning staat het maken van torens met KAPLA, 

huisjes van ijsstokjes, iglo’s van suikerklontjes en bouwwerken van spaghetti en 

marshmallows. Wij zijn uiteraard heel benieuwd naar de resultaten en kijken er naar uit 

om met de kinderen te gaan beginnen! 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

       

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Is je kind 

voldoende weerbaar in contact met andere kinderen? 

Is het in het verleden vaak geplaagd of gepest? Of is 

daar nu nog steeds sprake van? Dan is het goed om je 

kind te helpen om zich krachtiger op te stellen in 

contact met andere kinderen. Als kindertherapeut ga 

ik samen met je kind op zoek naar haar of zijn eigen 

innerlijke kracht. 

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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