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

Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 4 juni 2018 
 
Belangrijke Data 

 
13 juni   Afsluiting brede school thema van 13.30 uur tot 16.00uur 

14,15 en18 juni Studiedagen(leerlingen vrij) 

 
 

Nieuws van de school 
 

 

Handbal 

Dinsdag 5 juni wordt de handbaltraining voor de leerlingen van de 

groepen 3 t/m 6 buiten op het basketbalveld gegeven. We verzamelen 

om 15.15 uur voor het lokaal van juf Natascha (groep 5/6). De 

wedstrijden worden gespeeld om woensdag 6 juni. De spelers worden uiterlijk om 13.30 

uur verwacht op sportpark Het Kleine-Brandt.  

 
Schoolfoto’s 

Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de kinderen 

uitgedeeld. Schoolfoto.nl wil u er graag op attenderen dat de kortingscode 6SHSU6LW 

van 20% nog even geldig is. Deze loopt t/m 13 juni 2018. 

Daarbij hebben zij nu nog een leuke kortingsacties lopen. Wanneer de code CANVAS2018 

gebruikt wordt, krijgt u 25% korting op een canvasdoek. met de code STICKER18, krijgt 

u 25% korting op een stickervel en met de code VOORJAAR18 krijgt u 20% korting op 

een fotovergroting. 

 

Thema bouwen 

De fotowedstrijd is in volle gang. Er ligt een mooie prijs te wachten op de winnaar. We 

hebben nog maar enkele foto´s ontvangen. Dus moedig uw kind aan om een selfie te 

maken met een (zelfgemaakt) gebouw. We kijken uit naar het resultaat! 

De foto’s kunnen nog ingeleverd worden t/m 8 juni, bij de leerkracht van uw kind.  
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Nieuws van de opvang en speelzaal 

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 

 

Wij gaan nog 1½ week door met onze thema, woensdagmiddag 13 juni 

sluiten wij samen met de  

hele school het schoolthema af met, zoals gebruikelijk, een gezellige 

middag samen!  

Onder het genot van een hapje, drankje en de vele verrassingen die de groepen ons 

gaan tentoonstellen vanuit het thema “Bouwen”. Vanaf 13.30 uur bent u die middag van 

harte welkom. Vergeet u niet om nog een leuke foto in te leveren voor de fotowedstrijd 

op die dag. 

 

Vader- en Moederdag ochtend /middag… 

Ja, hoor we gaan weer wat moois maken samen met uw peuter op 

11 en 12 juni aanstaande. Komt uw peuter 2 keer dan mag u een dagdeel uitkiezen om 

samen te komen knutselen. 

 

Traktaties 

Trakteren is leuk als je jarig bent. Wij willen u vragen de traktatie gezond te houden. Op 

de site van Gezondtrakteren.nl en op de site van voedingscentrum hebben ze enkele 

ideeën geplaatst. 

Veel plezier met het maken samen met uw kind. Dit is de voorpret voor een bijzondere 

dag. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u altijd bij ons ideeën opdoen. Wij helpen u 

graag! 

Lezen 

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

gereedschappen behandeld.  

 

 

FANT Josephine Kuiper  

 

Deze week geen nieuws. 
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Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

       

Bericht voor beeldkrant  

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Heeft je kind veel moeite met inslapen, doorslapen 

of vroeg wakker worden en je kunt er niet precies de vinger opleggen hoe dit nu komt? 

Dan kan therapie een oplossing zijn om dit patroon te doorbreken. Om te werken vanuit 

de kracht van je kind naar de oplossing! 

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 integratief 

kindertherapeut. De therapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg.  

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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