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almere.nl 

Peuterspeelzaal 2002008 School 5239002. Kinderopvang 2002010 

 

Maandag 26 maart  2018 
 

Belangrijke data 
28 maart Schoolvoetbal jongens 5/6 vanaf 14:00 uur 

28 maart Laatste dag inschrijven voor de Avond4daagse 

29 maart  Paasontbijt 

30 maart Goede vrijdag: leerlingen vrij 

2   april Tweede paasdag: leerlingen vrij 

 

 
 

Nieuws van de school 
 

Avond4daagse:  

De inschrijftermijn voor deelname aan de Avond4daagse is verlengd, u 

kunt nog inschrijven t/m woensdag 28 maart. Het ingevulde 

inschrijfformulier (vergeet uw handtekening niet) samen met het 

inschrijfgeld van € 5,00 per kind kunt u in een envelop in de activiteitenbrievenbus 

deponeren.  

Om van deze mooie activiteit een succes te kunnen maken zijn wij op zoek naar 

verkeersouders. De organisator van de Avond4daagse heeft bepaald dat er 1 

verkeersouder moet zijn op de 25 kinderen die zullen deelnemen. Geeft u zich daarom 

s.v.p. zo snel mogelijk op, u kunt dit vermelden op het inschrijfformulier. 

 

Schoolfotograaf: 

Op donderdag 12 en vrijdag 13 april komt de schoolfotograaf. Op deze dagen heeft u  

weer de mogelijkheid om vanaf 15.15 uur een familiefoto (broertjes/zusjes) te laten 

maken. Wij zullen u hierover in de Krook van volgende week uitgebreid informeren. 
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Nieuws uit de klas 

De groepen 4 zijn afgelopen vrijdag naar een voorstelling geweest in theater de 

Voetnoot. 

Hieronder staat een verslag geschreven door een ouder die het heeft mogen meemaken. 

 

Op een gebakje van een ander letten en hem dan zelf stiekem opeten? Een lammetje 

slaan omdat hij daar 'zelf om vroeg'? Poep tekenen op de muur? Achter elkaar aan zitten, 

elkaar uitdagen, een scheet op iemands hoofd laten en taart in je gezicht krijgen? Wat 

een dolle boel was het vandaag bij de voorstelling 'Foei' van Bonte Hond! Met de 

stadsbus heen en weer, wat een gezelligheid! En ín het theater hebben we een mooi 

compliment gekregen; iedereen zat zo aandachtig te kijken en te luisteren!  

We hebben plezier gehad bij deze (te) gekke voorstelling, maar ook geleerd dat aan alles 

2 kanten zit. En ook al doe je nog zo je best om het 'goed' te doen, soms pakt dat anders 

uit als je gehoopt had! 

 

Nieuws van de opvang en de speelzaal  
 

De grot is een feit en de beer is erg gelukkig met zijn huis. 

 

Tijdens de berenjacht nodigen  wij de paashaas uit om met  ons mee te doen. 

De peuters hebben een  paashaas geschilderd en 

donderdag komt de paashaas naar al die 

kunstwerken kijken. 

27 en 29 maart hebben wij paasontbijt en –lunch. 

Het zou leuk zijn als de kinderen in pyjama op de 

speelzaal komen. Wel graag kleding mee om te 

wisselen voor als wij naar buiten gaan. Anders is 

het echt te koud. 

 

Een verzoek aan alle ouders/verzorgers, als jullie 

de jassen en tassen in de luizenzak doen, dan graag eerst de tassen en daar bovenop de 

jassen, zodat de kinderen zelf hun jas kunnen pakken uit de zak.  

 

Vrijdag 30 maart en maandag 2 april is er geen peuterspeelzaal 

Fijne Paasdagen! 
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    FANT Janine Krak 06-54793409 
 

Geen nieuws deze week 
 

 

 

 

 

 

 

      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. 
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