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Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 11 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 
 

Citotoetsen 

In tegenstelling tot wat er op de jaarplanning staat, worden de toetsen 

in de week van 18 juni en de week van 25 juni gemaakt. Hierdoor 

hebben de leerkrachten langer de tijd om de leerlingen klaar te 

stomen voor de toetsen. Uiteraard is het goed om het maken van de 

toetsen met uw kind te bespreken. Op tijd aanwezig en voldoende nachtrust zijn deze 

twee weken van wezenlijk belang. Wij verzoeken u niet teveel nadruk te leggen op deze 

toetsen, dit kan averechts werken. Voor meer vragen, betreffende de toetsen, kunt u 

contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 

 

Afsluiting brede school thema – Bouwen 

Informatie over de afsluiting van het thema vindt u in de flyer bij deze Krook. 

Luizenvrij  

De haren van de kinderen zijn na de meivakantie gecontroleerd. 

Het duurde even voor we dit bericht luizenvrij konden afgeven, maar momenteel zijn we 

luizenvrij. 

Alle hulpouders heel erg bedankt voor jullie hulp. 

 

Tot na de zomervakantie wordt er niet meer gecontroleerd, dus houd het thuis goed in de 

gaten door regelmatig te controleren.  

Kinderen kunnen overal hoofdluis op lopen.  

Als uw kind veel op het hoofd krabt, kan het een signaal zijn.  

Doe op school jassen en andere kleding in de luizenzak. 

Als uw kind lang haar heeft, doe dit dan vast in een vlecht, staart of iets anders. 

Het maken van selfies bevordert hoofdluis, omdat de hoofden dan dicht bij elkaar zijn 

voor de foto. 

 

Als er op school in de omgeving van uw kind luis geconstateerd wordt, dan wordt u 

daarover geïnformeerd via een brief op Digiduif.  

Op de website van de school kunt u  meer lezen over het luizenbeleid . 

 

Tot slot: Helpt u volgend schooljaar mee met het doen van luizencontroles? 

U kunt zich opgeven bij juf Cocky van groep 1/2B. 

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

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 

geen nieuws deze week 

 

 

 

FANT Josephine Kuiper  

 

Deze week geen nieuws. 

 

 

 

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. 

 

mailto:info@elf-twaalf.nl

