El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl
Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650

Maandag 17 september 2018
Belangrijke data
 Di 18 t/m do 20 sep.
 De week van 17 sep.
 Wo 19 t/m vr 21 sep.
 Vrij 28 sep.

Kennismakingsgesprekken
Start schoolschrijversmaand
Kamp groep 8
Studiedag (alle leerlingen vrij)

Nieuws van de school

Kennismakingsgesprekken
Deze week zijn de kennismakingsgesprekken. We vinden het
belangrijk dat de ouders zich inschrijven voor de startgesprekken. Wij
gaan met u en uw kind in gesprek over wat kinderen willen leren en
bijvoorbeeld wat ze leuk en belangrijk vinden. Het is de kans om elkaar op een
ontspannen manier beter te leren kennen en vragen te stellen aan elkaar.
Schoolschrijver
Deze week starten wij met de schoolschrijversmaand. Dit betekent dat er vanaf vandaag
elke week een schoolschrijfles gegeven wordt. Zoals u wellicht weet, heeft De
Schoolschrijver als doel om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. Dit doet De
Schoolschrijver door de allerbeste kinderboekenauteurs in te zetten. Op 15 oktober
mogen wij een bekende schrijver begroeten op Het Meesterwerk. Dit geldt voor de
groepen 4 tot en met groep 8.
Wij wensen alle leerlingen heel veel schrijfplezier.
Kamp groep 8
Vanaf woensdag 17 sept. tot en met vrijdag 19 sept. gaat groep 8 op schoolkamp. Ook
dit jaar gaat groep 8 naar de locatie Balkbrug in Overijssel. Wij wensen de leerlingen en
begeleiders veel plezier.
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Luizenvrij
De haren van de kinderen zijn weer gecontroleerd en gelukkig zijn we luizenvrij.
De volgende controle is na de herfstvakantie.
Alle hulpouders heel erg bedankt voor jullie hulp.
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 er op school in de omgeving van uw kind luis geconstateerd wordt, dan wordt u
daarover geïnformeerd via een brief op Digiduif.
Wilt u meer weten over het luizenbeleid bij ons op school, ga dan naar onze website.
Onder het kopje Ouders staat hierover informatie.

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf
Angst is zo’n heftig gevoel dat je kind er alles aan zal doen om de situatie die de angst
opwekt, te vermijden. Maar dat lukt niet altijd. Als het last heeft van faalangst, zal het
toch naar school moeten. Vind je kind het lastig om in te slapen, voldoende slaap is voor
iedereen noodzakelijk. Of misschien is het bang om voor zichzelf op te komen, terwijl dit
af en toe echt noodzakelijk is. Zo kunnen er veel situaties zijn die angst oproepen.
Wanneer dit het functioneren van je kind in de weg gaat zitten, kan ik het daarmee
helpen. Zodat je kind weer kan ontspannen. Als kindertherapeut ga ik samen met je
kind de bange gevoelens opzoeken en oplossen.
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: 0613126376. 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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