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Maandag 12 maart  2018 
 

Belangrijke data 
 
14 maart stakingsdag in de scholen in Flevoland 

16 maart       bingo voor volwassene 

16 maart  Meesterwerkviering groep 7 

 
 

Nieuws van de school 
 

Staking 14 maart: 

Woensdag 14 maart is er een staking. De meerderheid van het team 

van Het Meesterwerk legt die dag het werk neer. Dat betekent dat de 

school die dag gesloten is. Leerkrachten staken voor een eerlijk salaris 

en verlaging van de werkdruk. Deze factoren zorgen er onder ander 

voor dat steeds minder mensen kiezen voor een opleiding in het basisonderwijs. Hierdoor 

ontstaat een enorm tekort aan leerkrachten. 

Sorry voor een eventueel ongemak en wij hopen op uw begrip voor deze actie. 

 

Studiedag 5 maart 

Tijdens de studiedag is aandacht besteed aan het leesonderwijs. Er is bekeken wat wij nu 

doen en wat er eventueel nog nodig is of anders moet. Dit wordt de komende weken 

verder uitgewerkt.  

Verder hebben wij het plan van aanpak met betrekking tot de zorg besproken. Belangrijk 

hierbij was hoe het plan in elkaar steekt en wat de doelen per maand zijn.  

 

Avondvierdaagse: 

Kinderen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de avondvierdaagse. In de bijlage van 

deze Krook vindt u het inschrijfformulier. 

In de flyer heeft u al veel kunnen lezen over het gezellige wandelfestijn. We lopen, net 

als vorig jaar, met “Stichting The Lighthouse” in en rondom Danswijk. De kinderen lopen 

op 22 t/m 25 mei 2018 (dinsdag t/m vrijdag) 2,5/5/10 kilometer. 

De start en het einde van de avondvierdaagse is bij school de 7-sprong. Over de tijden 

wordt u later geïnformeerd. 

Naast het gezellig meelopen met uw kind(eren), zijn er verkeersouders nodig. Mocht u 

willen helpen met het veilig laten verlopen van de avondvierdaagse, dan verzoeken wij u 

dit aan te geven op het inschrijfformulier.                                                      

http://www.meesterwerk.asg-almere.nl/
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Het inschrijfformulier voor het meelopen en het inschrijfgeld van € 5,00 p.p. kunt u 

samen in een envelop inleveren in de AR-bus. I.v.m. de organisatie kunt u zich opgeven 

tot 23 maart 2018. 

  

Nieuws van de opvang  
 

Staking!: 

Op woensdag 14 maart aanstaande gaat de school staken. U bent van 

harte welkom op de BSO. Wij zijn open vanaf 07:30 uur. Indien u 

gebruik wilt maken hiervan kunt u dit via Konnect aangeven. Wij 

kunnen u geen garantie van een plek geven indien u uw kind niet van 

te voren heeft aangemeld. 

Afscheid Gwen: 

Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is Gwen inmiddels op een andere 

GO! vestiging aan de slag gegaan.  

Aanstaande dinsdag gaan we een klein afscheid voor haar, u en de kinderen organiseren. 

Wij nemen zelf niet echt afscheid van Gwen omdat ze ook gewoon nog op de TSO blijft 

werken en hopelijk zo af en toe (wanneer nodig) ook nog eens komt invallen op de BSO.  

Wanneer: dinsdag 13 maart 2018 

Tijd:  Tussen 16:30 en 18:30 uur 

 

We hopen jullie dan graag te zien!  

Meesterwerkers in actie op 22 maart 2018: 

Je ziet regelmatig zwerfafval liggen, en je wilt daar iets aan 

doen. 

Als Supporter van Schoon vind je een schone omgeving 

belangrijk én doe je daar graag iets extra’s voor. Dat kan op 

heel veel verschillende manieren. Je kunt één specifiek ding 

doen, of veel verschillende dingen. Heel soms, of regelmatig. In je eentje, of met een 

hele groep. Wat jouw manier ook is, zolang je je inzet voor een zwerfafvalvrije omgeving 

ben je Supporter van Schoon Laat zien dat je Supporter bent 

Samen staan we sterk. Dus hoe meer Supporters van Schoon zich laten zien – in de 

buurt, in de supermarkt, in het bedrijfsleven, op de sportvelden en op social media – hoe 

meer mensen overtuigd raken van het belang én de voordelen van schoon.  

Als Supporters van Schoon zetten we ons samen in voor een schone omgeving zonder 

zwerfafval. Ook wij (bso het meesterwerk) doen hieraan mee. Wil je erbij zijn en wil je 

een handje helpen en er een gezellige middag van maken zorg er voor dat je op 22 

maart om 16:00 uur naast het schoolplein op het voetbalveldje aanwezig bent. 

Wij zorgen voor alle materialen. En na afloop krijg je een leuk presentje! 

We hopen dat jullie allemaal een handje komen helpen.  

Wanneer: 22 maart 2018 

Tijd: van 16:00 tot 17:00 uur 

Waar: naast het schoolplein op het voetbalveld  
 

 

Nieuws van de peuterspeelzaal: 

Wij zijn weer een week aan de slag. Fijn om iedereen gezond en wel terug te zien. 

Deze week zijn wij begonnen met de thema: “Wij gaan op berenjacht” van Helen 

Oxenburg /Micheal Rosen. 

In de bibliotheek kunnen jullie dit boek lenen om thuis ook voor te lezen. 
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Onze meedraailijsten hangen aan de muur. Vergeten jullie niet om je in te schrijven om 

een dagdeel mee te draaien? 

 

De collega`s van VVE thuis nodigen u uit voor de themabijeenkomst. 

 

    FANT Janine Krak 06-54793409 
 

 

       Uitnodiging bijeenkomst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 
 

Themabijeenkomst: 

“Ouderschap” 
 

 

Iedereen twijfelt als ouder wel eens; doe ik 
het goed? En hoe doen anderen dit? 
 
Wilt u ook met andere ouders van 

gedachten wisselen over het ouderschap.  

 

Dan bent u van harte welkom op: 

 

22 maart 2018 

Vanaf 12.45u. tot 14.00u. 

 

 

Locatie:  

Buurtcentrum de Cobra 

Hildo Kropstraat 8 

 

Neem gerust een vriendin of buurvrouw 

mee.  

 

Aangeboden door: 

Louise Ezzafzafi & Melanie Maartens 
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      Volwassen Bingo:  

Vrijdag 16 maart is er weer een gezellige bingo. De deur gaat open om 19.30 uur en we 

starten om 20.00 uur. Reserveren kan via bingomeesterwerk12@gmail.com. De kosten 

zijn €8,- per boekje of 2 boekjes voor €15,-. 

 

 

 

 

Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

 
Ieder kind reageert anders als het te maken krijgt met rouw en verlies. Het ene kind 

trekt zich terug en het andere kind reageert met heftige huilbuien en soms ook boosheid. 

Rouw heeft tijd nodig, maar als na een poos uw kind nog steeds last heeft van het 

verlies, op wat voor manier dan ook, dan is er sprake van verstoorde rouw en kan 

therapie helpen om het verlies een plek te geven op een manier waardoor uw kind weer 

verder kan.  

Voor dit probleem en maar ook andere problemen die ertoe leiden dat uw kind stagneert 

in zijn of haar ontwikkeling, 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. 

mailto:info@elf-twaalf.nl

