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

Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 25 juni 2018 
 
Belangrijke Data 
 
Di 26 jun  Schoolreis groep 5 t/m 7 naar Drievliet 

Do 28 jun  Schoolreis groep 1 t/m 4 naar Linnaeushof 

                             

 
 

Nieuws van de school 
 

Anna Jinke Petronella 

Nynke, onze vakleerkracht gym, is op woensdag 20 juni bevallen van 

een prachtige dochter Anna Jinke Petronella. Volgens de trotse moeder 

zitten ze op een roze wolk en maken ze het goed. Hierbij willen wij 

Nynke nogmaals feliciteren met de geboorte van Anna Jinke.  Wij 

wensen Nynke en de rest van het gezin veel plezier samen met Anna Jinke. 

 

 

Schoolreis 

Dinsdag 26 juni gaan de groepen 5 tot en met 7 naar Drievliet. De groepen 1 tot en met 

4 gaan naar Linnaeushof. Op deze dagen worden de leerlingen op de normale tijd op 

school verwacht. De bussen zullen tussen 08:45 uur en 09:00 uur vertrekken. Wij 

verwachten dat de leerlingen, afhankelijk van het verkeer, tussen 16:45 uur en 17:00 

uur weer op school zullen zijn. Wij wensen alle leerlingen, hulpouders en leerkrachten 

heel veel plezier. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de leerkracht van uw kind. 

 

Rapportgesprekken 

Vanaf vandaag kunt u zich via Digiduif inschrijven voor de rapportgesprekken. 

 

Nieuws van de opvang en speelzaal 

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 

Met een schoon lokaal zijn wij begonnen aan ons nieuwe thema` 

VAKANTIE`  

Dank aan alle ouders die ons geholpen hebben.             

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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Onze themamuur is nu nog leeg. Wij willen deze graag vol plakken met vakantie foto`s 

van uw peuter. Kun u ons daaraan helpen? 

 

Mocht u nog strandspullen, zwemattributen koffers en/of  parasols  over hebben, willen 

wij die graag  

van u lenen. Alvast bedankt. 

 

FANT Josephine Kuiper  

 

Buurman en Buurman foto. 

Ben jij tijdens de buitenspeeldag op de foto geweest in de Buurman en Buurman keet. En 

wil jij die foto graag hebben. Mail dan even naar kuiper@deschoor.nl en vermeld duidelijk 

het nummer van jou foto. Deze week ga ik alle foto’s versturen. 

 

Zomerlab! 

Er is nog plaats dus wil je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 
 

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! 

Zomerlab! 

Wat: Een knutsel activiteit, een kook activiteit en een muzikale activiteit  

allemaal in het teken van de zomer. 

Wie: Voor kinderen van  3  t/m 7 jaar ( 3 jarigen begeleid door een ouder) 

Wanneer: maandag 2 juli van 15.30 tot 17.00 

Waar: OBS Het Meesterwerk  (El Grecostraat 171) 

Kosten: 1 euro 

Inschrijven: Kuiper@deschoor.nl ( graag naam, leeftijd , school en telefoonnummer ouders vermelden) 

 

mailto:kuiper@deschoor.nl
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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

