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Maandag 29 oktober 2018 
 

 
Belangrijke data           

 Di 30 okt.   bezoek Scheepvaartmuseum groep 6 

 Ma 5 nov.   MR-vergadering 

 Vr. 16 nov.   Meesterwerkviering groep 3 

 Ma. 26 nov.   Studiedag 

 

 

             Nieuws van de school 

 
 
Kinderboekenweek  

Toen we de opening van 

Kinderboekenweek vierde gingen de 

juffen en de directeur een leuk liedje 

zingen over vrienden. En ze hadden grappige kleding aan. 

En daarna kwam er een school schrijver naar onze school 

en toen gingen we een verhaal schrijven. Ook deden we een 

voorleeswedstrijd in de klas en toen won Maria  maar ze 

won ook de Voorleeswedstrijd van de hele school.  

Dit verslag is geschreven door: Anniek, Lindsay, Maria en 

Maike uit groep 6 

 
 

 

AR-vergadering 

De vergadering van dinsdag 30 oktober is afgelast, deze zal op een nader te bepalen 

datum plaatsvinden.  

 

 

Vijfde Ziekte 

Bij een van onze leerlingen is de Vijfde Ziekte geconstateerd. Dit is een besmettelijke 

infectieziekte veroorzaakt door een virus. Voor kinderen is dit een onschuldige ziekte. Wij  

vermelden dit omdat deze infectie in de eerste helft van een zwangerschap het risico op 

een miskraam kan vergroten. Bij kinderen met bloedziekten kan de Vijfde Ziekte een 

ernstiger verloop hebben. 
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Nieuws van de peuterspeelzaal  
 
Er is deze week geen nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

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: 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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