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

Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

Maandag 09 juli 2018 

 
Belangrijke Data 
Ma 16 juli  Musical groep 8A 

Di 17 juli  Musical groep 8B 

Wo 18 juli  Wenochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur 

Do 19 juli  Playbackshow, deze dag hebben wij continurooster tot 14.00 uur 

Vrij 20 juli  Leerlingen vrij 

                 

 
 

Nieuws van de school 
 

De nieuwe digiDuif-app: 

Vandaag, 9 juli, is digiDUIF geüpgraded naar “Social Schools 3.0” Deze 

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 

● Zodra we echt de nieuwe app gaan gebruiken ontvang je een melding in de oude 

app en op de computer. 

● Inloggen in de nieuwe app kan met je bestaande account! 

 

Afscheid Cocky: 

Na veertig jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt, komt nu het moment, dat ik ga 

stoppen. 

Het team had graag een afscheid voor mij georganiseerd, maar dat wilde ik niet. 

Een officieel afscheid past niet bij mij. Mijn werk was een natuurlijk onderdeel van mijn 

leven, dat ik zo goed mogelijk heb geprobeerd te doen. Ondanks de ups en downs in het 

onderwijs en op Het Meesterwerk heb ik veelal fijn gewerkt. De kinderen gaven mij vaak 

plezier en brachten mij afleiding in tijden, dat ik het zelf moeilijk had. 

Ik vond het een voorrecht om hen te helpen bij hun ontwikkeling.  

Dat dit vaak zo goed lukte, komt mede namens u. Zonder uw hulp, samenwerking, steun 

en vertrouwen zou dit niet gelukt zijn.  

Ik wil u hiervoor heel erg hartelijk bedanken.  

Het ontroerde me vaak hoeveel u voor uw kind en voor anderen kinderen over had. 

Met de kleuters is er wel een activiteit vanwege mijn weggaan. 

Verder zult u mij heus nog wel eens zien op Het Meesterwerk. Want naast het ontdekken 

van een leven buiten het werk, zal ik misschien nog wel wat helpen. 

Nogmaals heel erg veel dank voor uw vertrouwen, hulp en samenwerking. 

Ik wens uw kinderen een heel fijne en leerzame voortzetting van hun schoolloopbaan en 

voor u een mooie tijd met uw kinderen. 

 

Juf Cocky 

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

 

Nieuw van de Peuterspeelzaal 

Het is eindelijk zomer en het zonnetje schijnt volop.

 

Wij willen graag met uw peuter lekker met water gaan spetteren.  

Daarom zou het prettig zijn als u droog ondergoed zwempak/-broek en een handdoek 

meegeeft, zodat wij iedereen weer droog aan u kunnen overdragen.     

Vandaag hebben wij strand “HET MEESTERWERK” geopend. 

 

Onze vakantiemuur begint ook al aardig vol te raken, 

vergeet u uw foto van uw peuter niet? 

     

 

 

 

 

 

 

 

AGENDAVERZOEK!!! 

Beste ouders en verzorgers, 

Wilt u 19 juli 2018 vrijhouden? Wij willen samen met u en uw peuter het speeljaar 

2017/2018 afsluiten.  

Er zal een brief komen te hangen met meer informatie. De peuters die niet op de 

donderdag komen worden persoonlijk benaderd. 
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FANT Josephine Kuiper 

 Kindervakantieland. 

Op het Almeerse Stadslandgoed De Kemphaan staat het vakantiehuis van Stichting 

Kindervakantieland Almere. De stichting organiseert in de zomer zes vakantieweken voor 

kinderen van 6 t/m 12 jaar die door hun thuissituatie niet of nauwelijks de mogelijkheid 

hebben om met vakantie te gaan. Het doel van de stichting is om deze kinderen een 

ontspannen, maar vooral een onbezorgde vakantie te bieden. Er wordt tijdens de 

vakantieweken veel aandacht besteed aan sport en spel en de kinderen gaan ook een 

dagje uit. Er wordt in de professionele keuken van het vakantiehuis elke dag voor de 

kinderen en hun begeleiders gekookt. 

Zelf heb ik met veel plezier de afgelopen jaren een vakantie week mogen coördineren. 

Inmiddels worden alle 6 de weken begeleid door professionals van De Schoor. Aangevuld 

met enthousiaste en goed getrainde vrijwilligers en stagiaires. Samen zullen zijn er alles 

aan doen om de kinderen een leuke onvergetelijke week op kindervakantieland te 

bezorgen. 

Heeft u of kent u kinderen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie gaan neem 

dan even een kijkje op www.kindervakantieland.nl ook voor deze zomer is er nog plek. 

Voor meer informatie kunt u ook altijd bij me terecht. 

 

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. 

http://www.kindervakantieland.nl/
mailto:info@elf-twaalf.nl

