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Maandag 15 oktober 2018
Belangrijke data
 Woe 17 okt.
 Vrij 19 okt.
 Ma 22 t/m vrij 26 okt.

Afsluiting van de Kinderboekenweek
Studiemiddag (de leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)
Herfstvakantie

Nieuws van de school
Afsluiting Kinderboekenweek
Het voorleesontbijt was een enorm succes! Heel erg bedankt voor uw
hulp, samen hebben we er weer een onvergetelijk ochtend van
gemaakt.
Woensdag 17 oktober is de afsluiting van onze Meesterwerk
Kinderboekenweek. Deze woensdagmiddag zal er als volgt uitzien.
Om 12.45 uur begint de finale van de voorleeswedstrijd in de gymzaal. U bent van
harte welkom om, samen met uw kind, naar de winnaars van onze school te luisteren.
Wie zal dit jaar de beste voorlezer van Het Meesterwerk worden?
Aansluitend zijn er van 13.15 uur – 14.00 uur activiteiten te doen voor de kinderen. De
activiteiten vinden plaats in de klassen en zijn gratis voor alle kinderen. Ook mag uw
kind zijn/haar eigen boeken verkopen tijdens deze gezellige middag. Tevens zorgt de
activiteitenraad (AR) voor iets lekkers en leuks (2x limonade, 1x broodje knakworst en
1x grabbelen) voor de kinderen. Dit wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. Zodoende is
er gekozen om de kinderen waarvan de ouderbijdrage is betaald een strippenkaart te
geven (waarmee ze dit kunnen halen). De overige kinderen kunnen tegen betaling van 1
euro ook een strippenkaart kopen en op deze manier ook van het lekkers en leuks
genieten.
We hopen u allemaal te zien op 17 oktober!
Open dag
In verband met de afsluiting van de Kinderboekenweek op woensdag 17 oktober, kunnen
wij de open dag niet de aandacht geven die het verdient. Om deze reden hebben wij
besloten om de open dag te verplaatsen naar een andere datum. De open dag is bedoeld
voor alle belangstellenden die willen weten hoe er gewerkt wordt op het Meesterwerk. In
de volgende Krook zullen wij de datum bekendmaken. Mocht u er nu al op gerekend
hebben, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind. U bent uiteraard van
harte welkom.
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Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn weer erg leuk geworden. Morgen ontvangt uw
kind de inlogkaart van de leerkracht. Met deze inlogkaart kunt u
via het internet bij Schoolfoto.nl uw bestelling regelen, na
betaling, verzendt Schoolfoto.nl de fotoset rechtstreeks naar het
door u opgegeven adres.

Nieuws van de peuterspeelzaal

Deze week is onze afsluiting van het thema “VRIENDSCHAP”.
Donderdag- en vrijdagochtend houden wij een voorleesmarathon.
In de week van 22 t/m 26 oktober is het herfstvakantie en mag iedereen een weekje
uitrusten.
Na de herfstvakantie zijn wij op dinsdagmiddag 30 oktober nog open. Vanaf 6 november
aanstaande zijn wij de dinsdagmiddagen gesloten.
Gezien dat wij de dinsdagmiddag gesloten zijn zal Demi helaas niet meer stage lopen op
de speelzaal.
Wel loopt ze stage op de BSO.
Elke maandagochtend is er peutergym van 10.30 11.15 uur in de Speelzaal van het meesterwerk. Dit
gaat het hele jaar door en is gratis. Alle peuters zijn
van harte welkom.
Elke woensdag is er een peuter kliederlab op de
speelzaal. Dit begint om 10.00 uur. Er zijn kosten
aan verbonden. € 10,00 voor 5 lessen, wel even van
te voren inschrijven. Voor meer informatie kunt u bij
ons op de groep terecht.
Op de eerste maandag (29 oktober) na de vakantie
is het theetijd voor peuter-ouders. U kunt van 10:45-11:30 uur genieten van een
heerlijke high tea en ondertussen met andere ouders contact maken, deelname is gratis.
Ontvangst is in de theekamer.

Paul Klaver Fysiotherapie
Als een kind speelt, leert het de zintuigen gebruiken en de motoriek oefenen: een kind
leert bewegen. Gelukkig gaat dit veelal vanzelf, maar soms laat een kind een vertraagde
ontwikkeling zien of een andere ontwikkeling dan verwacht. Dit kan op alle leeftijden
voorkomen: van zuigeling tot en met de puberteit.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren
van kinderen en jeugdigen. Op basis van onderzoek en intakegesprek krijgt de
kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind. Aan de
hand van dit onderzoek zal de kinderfysiotherapeut bepalen of uw kind verder behandeld
zal worden, adviezen volstaan of dat uw kind moet worden doorverwezen naar een
medisch specialist.
Spelenderwijs wordt een kind onderzocht en behandeld. U en andere betrokkenen spelen
hierbij een belangrijke rol en u wordt nauw betrokken bij de behandeling. De
kinderfysiotherapeut geeft ook voorlichting en advies. Waar nodig vindt overleg plaats
met andere disciplines en leerkrachten, uiteraard altijd in samenspraak met u.
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Ik ben Noortje Burg, 30 jaar en kinderfysiotherapeut op het Meesterwerk. Als ouder kent
u uw kind het beste en deze kennis zet ik daarom graag in tijdens de behandeling. Ik zou
mezelf omschrijven als zorgzaam, gedreven, sportief en positief ingesteld. Al vijf jaar ben
ik met veel plezier werkzaam bij Paul Klaver als kinderfysiotherapeut. In het verleden
heb ik o.a. zwemles gegeven en bij de KNVB gewerkt met kinderen. In mijn vrije tijd loop
ik graag hard, dans ik, maak ik mijn eigen kleding en breng ik mijn tijd door met familie
en vrienden.
Mocht u vragen hebben over uw kind dan kunt u mij altijd benaderen op school, via de
mail (noortje@paulklaver.nl of via het algemene telefoonnummer: 035-695 04 22.

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf
Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: Heeft je kind veel moeite met inslapen of
doorslapen en/of vroeg wakker worden? En heb je er al alles aan gedaan om het hiermee
te helpen maar blijft het probleem terugkomen? Therapie helpt om te ontdekken wat de
reden is van dit patroon en om het samen met je kind op te lossen. Zodat je kind weer
uitgerust aan een nieuwe dag kan beginnen!
Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht.
Iedere dinsdag 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. Informeer bij je verzekeraar.
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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