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Maandag 02 juli 2018 
 
 
 
Belangrijke Data 
 
Di 3 juli  Afscheid van Janine Krak 

Vrijdag 6 juli            Meesterwerkviering groep 3 A, aanvang 13.30 en 14.30 uur 

Vrijdag 6 juli  Disco voor de groepen 8 leerlingen 

                 

 
 

Nieuws van de school 
 

 

De nieuwe digiDuif-app: 

Binnenkort komt de nieuwe digiDUIF-app er aan! Deze gaat        

“Social Schools 3.0” heten en bevat de volgende nieuwe 

mogelijkheden: 

● Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje 

● Eenvoudiger reageren op berichten of contact opnemen met school 

● Groepspagina’s in de app - alle informatie van de klas van je kind op 1 plek 

 

  Wat moet ik als ouder doen? Nog niets! 

● Zodra de school de nieuwe app gaat gebruiken ontvang je een melding in de oude 

app en op de computer. 

● Tot die tijd gebruik je gewoon nog de digiDUIF-app. 

Inloggen in de nieuwe app kan met je bestaande account 

 

 

Afscheid Janine Krak: 

Zoals u wellicht weet werkt Janine Krak niet meer op brede school Het Meesterwerk. Op 

dinsdag 3 juli nemen wij afscheid van Janine. Zij is de afgelopen 9 jaren activiteiten 

coördinator geweest van de Schoor (onderdeel van brede school Het Meesterwerk).   

Hierbij willen wij Janine nogmaals bedanken voor haar bewezen diensten.                

Vanaf 15:15 uur tot 16:15 uur hebben leerlingen, ouders en collega’s de mogelijkheid 

om in het Wereldlokaal afscheid te nemen van Janine. 

Wij hopen u te mogen zien. 
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Schoolhandbal: 

Woensdag 27 juni werden de finale wedstrijden gespeeld door de groepen 3/4, het 

jongensteam 7/8 en het meisjesteam 7/8. Na een spannende wedstrijd hebben de 

spelers van de groepen 3/4 de 1e prijs in de wacht gesleept. Een geweldige prestatie. De 

andere groepen hebben zeker hun inzet en enthousiasme getoond en een goede 

wedstrijd neergezet. 

Wij willen alle spelers, ouders en coaches bedanken voor de inzet en de aanmoedigingen. 

 

Nieuws van de opvang en speelzaal 

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal 

Deze week geen bijdrage. 

 

 

 

   FANT Josephine Kuiper 

 Deze week geen bijdrage. 

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 
 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Kinderen die meemaken dat 

hun ouders scheiden, kunnen daar heel verschillend op reageren. 

De één is superverdrietig en de ander heel erg boos of angstig. 

Ieder kind heeft zijn eigen gevoelens en als je als ouder het idee 

hebt, dat die knoop van binnen maar niet ontward wordt, dan is 

het verstandig om hulp te zoeken. Zodat je kind weer blij kan 

worden. Als kindertherapeut ga ik samen met je kind de verwarde 

gevoelens opzoeken en oplossen. 

Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht. 

 

Iedere dinsdagmiddag of donderdagochtend is Hilde Kwakkel, van Praktijk Elf 

Twaalf voor kindertherapie en coaching op school –op aanvraag aanwezig. Zij is 

orthopedagoog en integratief kindertherapeut. De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed 

vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekeraar.  

Voor vrijblijvend informatie: stuur een mail naar info@elf-twaalf.nl, bellen kan ook: 06-

13126376. Of vraag de intern begeleider. 

 

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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