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Maandag 16 oktober 2017 

 

Belangrijke data     

 Za 11 nov:  Sint Maarten op Het Meesterwerk (18:00 uur en 19:00 uur)  

 Vr 10 nov:  Meesterwerkviering groep 4, 13.30 uur en 14.15 uur 

 

Nieuws van de school 

 
Vakanties en vrije dagen rooster 2017/2018: 

In de allereerste Krook van dit schooljaar, 4 september, informeerde wij 

u over alle vrije dagen en vakanties voor dit schooljaar. 

Er is echter een extra studiedag gepland op donderdag 14 juni 2018, 

die niet op het rooster stond vermeld. De leerlingen zijn dus op 14 en 

15 juni 2018 vrij. 

 
 

 

Nieuws van de opvang en speelzaal 
 

Nieuws van het kdv: 

Zoals jullie weten is Jolana van het kdv overgestapt naar een andere 

locatie van GO-kinderopvang in Lelystad. Voor Jolana hebben wij 

Rianne van Steeg weer kunnen aannemen. Rianne is voor sommigen 

een oude bekende. Zij heeft namelijk jaren geleden ook al bij het 

Meesterwerk gewerkt. We zijn zo blij dat ze weer terug wilde komen. 

Deze week is zij al begonnen met werken. 

 

Nieuws van de Peuterspeelzaal: 

Na een week vakantie te hebben gehad gaan wij aan de slag met het thema REGEN EN 

WIND. 

Bedankt voor alle takken die wij hebben gekregen. Onze herfstboom wordt daardoor erg 

mooi. 
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Volgende week gaan wij in de ochtenden 

lampionnen maken. Daar hebben wij de mama’s, 

papa’s of oma’s  heel erg hard bij nodig. Kom onder 

het genot van een kopje koffie of thee samen met 

uw kind een lampion maken. 

Het thema van de lampion is Herfst dus u kan een 

paddenstoel, blad of regendruppels maken. 

Het is belangrijk dat u komt want anders heeft uw 

kind geen lampion. Ook vragen wij dat u een 

lichtstokje meeneemt. 

 

 

 

 

Het lunchen in de 

middag verloopt 

erg gezellig. De 

kinderen 

genieten van hun boterhammen. Fijn dat jullie 

daarvoor zorgen. 

Vanaf volgende week tot de kerstvakantie heeft Coby 

de maandagen vrij. Desiree werkt dan samen met 

Danijela op de maandag. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                    FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Griezelig kinderboekenbal 

Wat zag iedereen er weer prachtig uit vrijdag tijdens de disco. Ik wil 

iedereen die hieraan heeft meegeholpen heel erg bedanken. Zonder 

alle ouders kunnen we dit niet organiseren. Het was voor de kinderen 

ook erg leuk dat er ook weer leerkrachten en de directeur kwamen 

dansen. 

 

Boeken verkoop 

Vrijdag kunnen de leerlingen boeken verkopen op de boekenmarkt. Neem je eigen 

kleedje mee en de boeken die je graag wil verkopen. Tussen 15:15 en 16:00 uur is de 

markt in de centrale hal. 

 

SpaceLab 

Na de herfstvakantie kan je in 3d komen tekenen in de ruimte. Dit doen we met VR 

brillen. Op 2, 9 en 16 november kunnen leerlingen vanaf 8 jaar meedoen van 15:30-

17:00 uur. Opgeven kan via krak@deschoor.nl. Kosten zijn €2,50 per les, dus €7,50 in 

totaal. 
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Mozaïeken 

Op 23 en 30 november en 7 december gaan we de krukken uit de dieren patio mozaïeken. 

Leerlingen vanaf 8 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden via krak@deschoor.nl. Kosten zijn €3- 

voor 3 bijeenkomsten. 

 

Kinderbingo 

Op 24 november is er weer een kinderbingo. LET OP! Dit keer kan er worden aangemeld via de 

mail. Ook kinderen van andere scholen kunnen aanmelden en deelnemen. Geef u kind daarom 

tijdig op. Er hangt geen inschrijflijst meer op het bord. Aanmelden kan door een bericht te sturen 

naar krak@deschoor.nl met de naam van uw kind, adres, geboortedatum, school en 

telefoonnummer. 

 

Leerlingenraad 

Afgelopen jaar zijn leerlingen actief geweest in een leerlingenraad. Na de herfstvakantie starten 

we weer met een nieuwe leerlingenraad omdat veel kinderen nu naar het voortgezet onderwijs 

zijn. Lijkt het je leuk om ook mee te denken en organiseren en zit je in groep 7 of 8, meld je dan 

aan bij Juf Janine 

 

De boom in de hal is een idee van de leerlingenraad. Ook hebben ze vorig jaar wijkbudget 

aangevraagd om het schoolplein op te fleuren. Heeft u de resultaten al gezien? 

 

 
 

 

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf: 

 ’Mijn kind praat nauwelijks in de klas en in onbekende situaties. Thuis praat ze wel hardop. We 

hebben er alles aan gedaan en nu fluistert ze heel zachtjes met de juf maar tot echt verstaanbaar 

praten komt het n 

iet. Kun jij helpen?’ Samen met je kind ga ik op zoek naar de oorzaak en werk ik vanuit de kracht 

van je kind naar de oplossing! 

Iedere maandag ben ik op school aanwezig om je kind te kunnen begeleiden.  

Ik ben orthopedagoog en IntegratiefKinderTherapeut. De therapie wordt meestal 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. 
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