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Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650

Maandag 24 september 2018
Belangrijke data
 Ma 24 sep.
 Di 25 sep
 Vrij 28 sep.
 Ma 1 okt.

MR vergadering om 19:30 uur
AR vergadering om 19.30 uur
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Start Kinderboekenweek

Nieuws van de school

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er weer aan! Het thema is dit jaar
vriendschap, dus daar zal in de groepen veel aandacht aan besteed
worden. Ook proberen we het plezier in lezen en voorlezen in deze
weken extra over te brengen op onze leerlingen.
Wij kiezen ervoor om de Kinderboekenweek ook dit jaar iets langer door te laten lopen
dan de landelijke week, zodat we er meer leesplezier en leerrendement uit kunnen halen.
De Kinderboekenweek op Het Meesterwerk is van 1 oktober t/m 17 oktober.
De opening zal plaatsvinden op maandag 1 oktober om 8.20 uur - 8.35 uur bij de
hoofdingang en de afsluiting op woensdag 17 oktober. Ook zal er weer een
voorleesontbijt zijn op woensdag 10 oktober, waarbij we de leerlingen verwennen op
een croissant en een door de ouders voorgelezen boek. Een heerlijke traditie van Het
Meesterwerk, u komt dit jaar toch ook weer voorlezen! U kunt zich vanaf deze week
inschrijven bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
In de volgende Krook leest u meer over de afsluiting van de Kinderboekenweek op Het
Meesterwerk.
Ziekte / afwezigheid van leerkrachten
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht streven wij ernaar om u zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte te stellen. Met name bij ziekte zijn wij afhankelijk van het moment
van ziekmelding, beschikbaarheid van invallers en een eventuele oplossing die wij intern
te bieden hebben. Als voor ons duidelijk is hoe de vervanging van de leerkracht van uw
kind geregeld is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Mocht dit niet het geval zijn,
dan betekent dit dat wij op het laatste moment een vervanging hebben moeten regelen.
In dat geval hopen wij op de flexibiliteit van u en uw kind. Wij zijn ons er terdege van
bewust dat sommige leerlingen zo een plotselinge verandering lastig vinden en doen
daarom ons best om een eventuele vervanging zo spoedig mogelijk te communiceren.
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Fant Josephine Kuiper
Nieuwe Ladder
De nieuwe ladder is weer uit. Vorige week als bijlage bij de Krook en
ook in bijna alle klassen verspreid (behalve groep 8 i.v.m.
schoolkamp) Deze groep ontvangt de ladder op dinsdag 25 september.
Inmiddels komen de inschrijvingen al binnen. Er is nog voldoende
ruimte op alle activiteiten. Mocht je je zoon of dochter op willen geven,
dan kan dat via de email of bij mij persoonlijk (kuiper@deschoor.nl)
Graag wil ik even benadrukken dat de kinderen van Het Meesterwerk ook van harte
welkom zijn op de activiteiten die gegeven worden op de Compositie. Verder kunnen
vriendjes en vriendinnetjes die niet op 1 van deze scholen zitten zich ook inschrijven.
TIP: Vrijdagmiddag heeft de crea club de eerste 5 lessen met het thema vriendschap.
Super leuk om met je BFF aan mee te doen!

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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Nieuws van de opvang
Inmiddels is onze stagiaire Demi dinsdag begonnen met haar stage. Wij wensen haar
veel plezier en leermomenten op de “Eenden”. Zij stelt zich aan u voor…

Even voorstellen…

Hallo,
Mijn naam is Demi Kreelekamp, ik ben 18 jaar
en ben gek op kinderen en op paarden.
Ik loop stage bij GO! Kinderopvang op de locatie Het
Meesterwerk van 18 september 2018 t/m 19 juni 2019.
Ik ben aanwezig op de dinsdag en woensdag. Op de
dinsdag zult u mij tegenkomen op de peuterspeelzaal
en op de woensdag zult u mij zien bij de BSO.
Ik volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch
medewerker kinderopvang niveau 4 aan het ROC Top
in Almere en ik zit nu in mijn laatste leerjaar.
Ik hoop op een leerzame stageperiode en heb er
ontzettend veel zin in!
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YOUR MUSIQSKOOL MUZIEKLES NIEUWS 2018
Muziekles onder schooltijd op Het Meesterwerk
Het muzikaal seizoen op Het Meesterwerk is ook weer van start gegaan.
Deze maand zijn we begonnen met muzieklessen bij groep 1 tot en met 3
waarin we voorbereiden bij de Kinderboekenweek “Kom erbij” waarin het gaat over
vriendschap.
Hoe word je nou vrienden, hoe ben je een goede vriend voor een ander, en nog leuker..
hoe kan je muziek maken samen met je vrienden? De liedjes die we o.a. zingen zijn
Ik ben ik, Jij bent jij (Eigenwijs digitaal), Funny little song, en “kom erbij”.
Daarbij leren de kinderen verschillende schoolinstrumenten spelen zoals de
trommel, triangel en de tamboerijn!

Muziekles na schooltijd op Het Meesterwerk
Op locatie Het Meesterwerk zijn er weer plekjes vrij voor piano- en gitaarles!
Op maandag zijn er enkele plekjes vrij bij gitaar/pianodocent Robin,
als zowel op de vrijdag bij pianodocent Joris. De gitaarlessen zijn bijna vol op vrijdag.
Wilt u een gratis proefles aanvragen, neem gerust contact met ons op!

Maandag 15.30 – 20.00

Vrijdag 15.30 -19.30

Gitaar & Piano
docent Robin Engelhard

Piano pianodocent Joris
Gitaarles, gitaardocent Jacco

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wilt uw kind heel graag op les bij ons, maar is het betalen van muziekles (tijdelijk) niet
haalbaar voor u wegens omstandigheden? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen het
Jeugdcultuurfonds en Jeugd sportfonds) kan hierbij helpen. Per kalenderjaar is er een
bijdrage tot max. 425 mogelijk per kind (tot 18 jaar). Een aanvraag kunt u dan doen via
het Meesterwerk.
Wilt u meer hierover weten, bel ons gerust!

Proefles aanvragen of meer weten over onze lessen
036 3001063 | jouwinfo@yourmusiqskool.nl | yourmusiqskool.nl
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