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El Grecostraat 171, 1328 ST Almere. www.hetmeesterwerk.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 8 oktober 2018 
 
Belangrijke data           

 Vrij 12 okt.   Meesterwerkviering groep 6 aanvang 14.30 uur 

 Woe 17 okt.   Afsluiting van de Kinderboekenweek 

 Vrij 19 okt.   Studiemiddag (de leerlingen zijn om 12.00 uur vrij) 

 Ma 22 t/m vrij 26 okt. Herfstvakantie 

 

 

Nieuws van de school 
 

Opening kinderboekenwinkel 

Vanochtend is de kinderboekenwinkel bij de kleuters, door Dwight, 

geopend. Bij dit prachtig moment waren de ouders van de leerlingen 

ook uitgenodigd. De leerlingen hebben de afgelopen week hard 

gewerkt om de winkel op tijd af te kunnen krijgen. Na de opening 

hebben de leerlingen direct gebruikgemaakt van de winkel onder het 

genot van een koekje en een drankje.  

 
 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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Studiedag  

Er is per abuis een fout in ons communicatiesysteem, Social Schools, geslopen. In Social 

Schools werd aangegeven dat wij op dinsdag 27 november een studiedag hebben. Dit 

klopt niet. De juiste datum moet zijn: maandag 26 november. Onze excuses voor een 

eventueel ongemak.  

 

 

Voorleesontbijt 

Woensdag 10 oktober is het voorleesontbijt. Als u zich nog niet heeft opgegeven als 

voorleesouder dan kan dit bij de leerkracht van uw kind.  

Nog niet alle groepen hebben voldoende ouders. 

 

 

Fant Josephine Kuiper 
 

 

 
 

De eerste week van de Ladder, 

De eerste week van de ladder is al weer een feit. De workshops Yoga, 

buurtsportclub judo en taekwondo en de Crea club zijn van start 

gegaan. Behalve de kinderen die zich aangemeld hadden via de mail, 

waren er ook ouders en kinderen die zich wilden inschrijven bij het 

starten van de les. Dit is geen probleem en mocht je graag nog willen mee doen met 1 

van de bovengenoemde activiteiten, dan kan dat nog steeds.  

Deze week start de peutergym op maandag, de kleutergym op dinsdag en Peuter klieder 

lab op woensdag. Voor de laatste moet je je even aanmelden. Peuter- en kleutergym zijn 

inloop activiteiten.  

 

 
Nieuws van de peuterspeelzaal  

 
 

 

Nog even ter herinnering wat wij in- en met de eindkring willen 

bereiken. De eindkring is de afsluiting van het dagdeel. Wij vragen u 

als ouder daarbij aanwezig te zijn zodat u ook betrokken bent bij de 

belevenissen van uw peuters. Daarnaast kunnen wij eventuele 

informatie geven die van belang zijn om te weten. 

De kring is een interactief moment voor- en met ons allen waarbij wij 

vertellen en naar elkaar luisteren. 
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Wij gaan de tweede week van het  thema ‘’VRIENDSCHAP” in. De peuters hebben een 

vrolijke slang gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij lezen uit het boek: Wil je mijn 

vriendje zijn? van Eric Carle. Dit boek 

kunt u lenen bij de bibliotheek. 

Op de website van de bibliotheek onder 

het kopje jeugd kinderagenda staan 

er allerlei activiteiten wat u 

samen met uw peuter in de 

bibliotheek kan doen. 

15 en 16 oktober in de kader van het thema “VRIENDSCHAP” gaan wij samen met de 

peuters pannenkoeken bakken.    

18 en 19 oktober houden wij een voorleesmarathon. De bedoeling is dat om het half uur 

een ouder een boekje voorleest. Deze marathon doen wij alleen in de ochtenden. 

Er komt een lijst te hangen waarop u zich kunt inschrijven om voor te lezen. 

 

 

 

 

 

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. 

 

  

 

mailto:info@elf-twaalf.nl
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YOUR MUSIQSKOOL MUZIEKLES NIEUWS 2018 

 

Muziekles onder schooltijd op Het Meesterwerk 

Het muzikaal seizoen ook op het Meesterwerk is weer van start gegaan.  

Deze maand zijn we begonnen met muzieklessen bij groep 1 tot en met 3 

waarin we voorbereiden bij de Kinderboekenweek “Kom erbij” waarin het gaat over 

vriendschap.  

Hoe word je nou vrienden, hoe ben je een goede vriend voor een ander, en nog leuker.. 

hoe kan je muziek maken samen met je vrienden? De liedjes die we o.a. zingen zijn  

Ik ben ik, Jij bent jij (Eigenwijs digitaal), Funny little song, en “kom erbij”.  

Daarbij leren de kinderen verschillende schoolinstrumentjes spelen zoals de  

Trommel, triangel en de tamboerijn!    

 

 
 

 

Muziekles na schooltijd op Het Meesterwerk 

Op locatie het Meesterwerk zijn er weer plekjes  vrij voor piano- en gitaarles!  

Op maandag zijn er enkele plekjes vrij bij gitaar/pianodocent Robin,  

als zowel op de vrijdag bij pianodocent Joris. De gitaarlessen zijn bijna vol op vrijdag.  

Wilt u een gratis proefles aanvragen, neem gerust contact met ons op!  

 

 

  

 

 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wilt uw kind heel graag op les bij ons, maar is het betalen van muziekles (tijdelijk) niet 

haalbaar voor u wegens omstandigheden? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen het 

Jeugdcultuurfonds en Jeugd sportfonds) kan hierbij helpen. Per kalenderjaar is er een 

bijdrage tot max. 425 mogelijk per kind (tot 18 jaar). Een aanvraag kunt u dan doen via 

het Meesterwerk.  

Wilt u meer hierover weten, bel ons gerust! 

 

 
 

 

Maandag 15.30 – 20.00 Vrijdag 15.30 -19.30 

Gitaar & Piano  

docent Robin Engelhard 

Piano -     pianodocent Joris  

Gitaarles, gitaardocent Jacco  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/

