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Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 28 mei 2018 
 
Belangrijke Data 

 
29 mei   Informatiebijeenkomst op het OVC (van 19.00 uur tot 21.00 uur) 

14,15 en18 juni Studiedagen(leerlingen vrij) 

1 juni   Volwassenbingo (aanmelden via bingomeesterwerk12@gmail.com) 

 
 

Nieuws van de school 
 

Avond4daagse 

Vorige week hebben ongeveer 70 kinderen de avondvierdaagse 

gelopen. We kijken terug op een gezellige en warme week. Alle 

verkeersouders en andere vrijwilligers willen we bedanken voor hun 

inzet.  

Er is aantal ouders geweest, die zich tegenover de vrijwilligers van onze school, 

onaangenaam gedragen hebben. Hierbij willen wij u laten weten dat wij zonder deze 

vrijwilligers de avondvierdaagse niet hadden kunnen lopen.  

 
Informatiebijeenkomst van de ASG 

Onlangs heeft u een bericht ontvangen over de informatiebijeenkomst van de ASG op het 

Oostvaarders College, A. Boekenweg 3, Almere-Buiten. U heeft op dinsdag 29 mei vanaf 

19.00 uur tot 21.00 uur de gelegenheid om mee te denken over de koers van de ASG. 

Mocht dit niet lukken, dan kunt u dit ook via de app doen. In de bijlage staat hoe u dit 

kunt doen. 

 

Handbal 

Dinsdag 29 mei wordt de handbaltraining voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 

buiten op het basketbalveld gegeven. Dit geldt ook voor de handbaltraining voor de 

leerlingen van de groepen 3 t/m 6 op dinsdag 5 juni. 

  

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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Nieuws van de opvang en speelzaal 

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 

 

 

 

 

De kinderen zijn al volop aan het timmeren en bouwen. 

 

Wij lezen uit het boek “Kasper de timmerman” voor. In dit boek worden de verschillende 

gereedschappen behandeld.  

 

Hebben jullie al een foto gemaakt voor de foto wedstrijd? Maak een foto van je peuter 

die aan het bouwen of klussen is en lever die bij ons. 

 

Mededelingen 

Kloppen jullie gegevens nog? Mochten er veranderingen zijn in telefoonnummer, 

emailadres of iets dergelijks, dan willen wij dat graag weten! 

Wij plaatsen foto`s en berichtjes op konnect. Bent u al ingelogd? Zo niet, dan mist u al 

dit moois. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind goed in te smeren met een zonnebrandcrème als er 

zon verwacht wordt? 

Binnenkort een vader-/moederochtend of -middag met een leuke verrassing. 

Tot de volgende krook. 
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FANT Josephine Kuiper  

 

Deze week geen nieuws. 

 

 

 

 

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. 

mailto:info@elf-twaalf.nl

