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Maandag 5 maart  2018 

 
 
Belangrijke data 
 
6 maart  KIDD groepen 8  

7 maart schoolvoetbaltoernooi jongens groepen 7/8 

14 maart stakingsdag in de scholen in Flevoland 

 
 

Nieuws van de school 
 

Staking 14 maart: 

Een merendeel van de collega’s van Het Meesterwerk gaat staken en 

daardoor is (volgens de richtlijnen van het bestuur) besloten om de 

hele school te sluiten. 

 

Groepen 8 naar KAF 

Morgen hebben de beide groepen 8 een hele leuke dag in het theater van Almere in het 

kader van KIDD (“kunst is dichterbij dan je denkt”). Omdat juf Jolanda aan het re-

integreren is, en ze deze ochtend niet op school is, gaat juf Ellen van 10.00-12.00 uur 

mee naar het KAF (deze twee uurtjes wordt de groep 7 verdeeld) en gaat juf Byonda de 

middag mee naar het KAF (juf Kitty verzorgt samen met een stagiaire de beide kleuter-

groepen). 

Voetbaltoernooi. 

A.s. woensdag(en) begint het schoolvoetbaltoernooi in Almere. 

De speeldata zijn als volgt: 

- 07 maart jongens groep 7/8 vanaf 14.00 uur 

- 21 maart meiden groep 7/8 vanaf  14.00 uur 

- 28 maart jongens groep 5/6 vanaf  14.00 uur 

 

De wedstrijden worden gespeeld op de velden van S.C. Buitenboys Sportpark 

Polderkwartier 

DanielStalpaertstraat 1 

1333NA Almere 

 

 

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/


 

 

 
 

2 

 

 

 FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Yoga: Leerlingen hebben kennis kunnen maken met Yoga van Sandra 

van Bilzen. Er waren veel kinderen die het leuk vonden om de Yoga 

lessen te volgen. Op 23 April en 14 Mei zal ze weer les geven. 

 

De yoga lessen zijn om 15.15 uur tot 16.15 uur voor groep 3 t/m 5 en 

16.15 uur tot 17.15 uur voor groep 6 t/m 8 in het speellokaal op 

school. De kosten zijn €2,- voor 2 lessen (betalen bij de eerste les) 

Aanmelden kan via mail op info@tayronayoga.nl. Meer info kunt u vinden op 

www.tayronayoga.nl of u kunt contact opnemen via 06 36179674. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 
Uw kind reageert vaak woedend en verongelijkt maar u weet niet hoe dit komt. U heeft 

al van alles geprobeerd om dit gedrag aan te pakken en soms helpt het even maar dan 

komt het weer terug. U maakt zich zorgen! Als kindertherapeut ga ik samen met uw kind 

achterhalen wat het probeert te zeggen met dit gedrag. Ieder kind heeft een reden om te 

doen zoals het doet.  

Voor dit probleem en andere problemen met uw kind, kunt u bij mij terecht. 

 

Iedere maandagmorgen is Hilde Kwakkel, van Praktijk Elf Twaalf voor kindertherapie 

en coaching op school 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 begeleiders. 

 

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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