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Maandag 13 januari 2020
Belangrijke data:
Ma. 20 jan.
Ma. 27 jan.
Do. 30 jan.
Vrij. 31 jan.
Ma. 3 feb.
Woe. 5 feb.
Di. 11 feb.
Di. 11 feb. t/m do. 13 feb
Woe. 12 feb.

Start LOVS toetsen
Inschrijven rapportgesprekken
Stakingsdag
Stakingsdag
Studiedag
MR vergadering
Studiemiddag, alle leerlingen om 12:00 uur vrij
Rapportgesprekken
Spelletjesochtend

Nieuws van de school
Regel van de week
Ik loop en praat rustig in de school.

Staking
Hierbij willen wij u mededelen dat de school op donderdag en vrijdag 30 en 31
januari geheel gesloten is. Er is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Leraren
krijgen per 1 januari een salarisverhoging van 4,5 % en in februari eenmalige extraatjes.
Desondanks vinden wij dat er structurele oplossingen moeten komen voor onder
anderen: het aanpakken van de te hoge werkdruk, investeringen binnen het onderwijs en
de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs.
Wij zijn ons ervan bewust dat we u hiermee belasten, maar hopen op uw begrip.
Als u vragen heeft over het bovenstaande, kunt u altijd contact opnemen met de directie.
Kerstdiner en kerstmarkt op het Meesterwerk
De woensdag voor de kerstvakantie hebben alle kinderen van het Meesterwerk kunnen
genieten van een heerlijk kerstdiner. Er waren de lekkerste hapjes meegenomen en
iedereen zag er prachtig uit. Bij binnenkomst werd er uit volle borst gezongen door het
kerstkoor. Na het kerstdiner zijn alle werkjes die de kinderen hadden gemaakt voor het
goede doel verkocht. Dit jaar was het goede doel de dierenpatio van het Meesterwerk. Er
is een mooi bedrag opgehaald van €325. Dit bedrag is door de AR verdubbeld, waardoor
de wensen voor de patio gerealiseerd kunnen worden. Wij willen iedereen bedanken voor
de bijdrage aan dit mooie doel.
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Schoolvoetbal
Op woensdag 12 februari gaat het voetbaltoernooi van start. Door de vele
aanmeldingen, kunnen we het Meesterwerk vertegenwoordigen met 4 teams. Om deze
dag goed te laten verlopen, hebben we hulp nodig van ouders. Een aantal ouders hebben
zich al aangemeld en daar zijn wij blij mee. Het is alleen niet genoeg. Per team hebben
we 2 begeleiders nodig. Deze regel is door de KNVB opgesteld. Als we dus niet genoeg
ouders hebben die kunnen helpen, dan kan het toernooi voor de kinderen helaas niet
doorgaan. Groep 8 heeft op dit moment nog helemaal geen hulpouder en de overige
groepen hebben er 1. Zijn er niet genoeg hulpouders, dan kan een team niet mee doen.
Dus voor het slagen van dit toernooi, is uw hulp nodig. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind.

Luizen
In de komende twee weken worden de haren van de kinderen gecontroleerd op
hoofdluis.
Dit gebeurt na elke vakantie.
Op de deurbrief bij de groep van uw kind kunt u lezen, wanneer dit is.
Denk s.v.p. aan geen gel in de haren en aan eenvoudige kapsels. Dan kunnen we beter
controleren.
Controleer ook zelf thuis regelmatig de haren van uw kind. Vooral als het veel op
zijn/haar hoofd krabt.
Om luis te voorkomen, is het verstandig om lange haren op school zoveel mogelijk vast
te dragen en alle kledingstukken in de luizenzak te bewaren.
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de school onder kopje Ouders en dan
Luizenbeleid.

Cursus opvoeden Opvoeden & Zo
In de bijlage is er een brief toegevoegd over de cursus Opvoeden & Zo van JGZ Almere.
De cursus is bedoeld voor ouders die tegen opvoedproblemen of onzekerheden aanlopen.
De cursus is geheel gratis (gesubsidieerd door de gemeente Almere).
Wees er snel bij want vol is vol.

Jeugdverpleegkundige JGZ
Op dinsdag 21 januari heeft u van 9.00 uur tot 10.00 uur de tijd om in te schrijven
voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige.
Heeft u vragen/zorgen rondom uw kind en of uw gezin, dan kunt u hierover in gesprek
met de jeugdverpleegkundige.
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Fant Josephine Kuiper
De groen patio
Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat er sinds de herfstvakantie heel
hard gewerkt wordt aan de groen patio. 4 hele gemotiveerde
leerlingen van Pro Almere zijn onder begeleiding van hun docent
begonnen met het ontruimen en schoonmaken van de patio.
Inmiddels is de workshop creatief in de groen patio ook afgerond. De kinderen en
kunstenares Wanda hebben gekleurde magneetjes gemaakt, van aardewerk, om de
palen in de patio te versieren. Ze hebben een prachtige gereedschapskast gemaakt. Ook
de gemeente is erg enthousiast en we hebben een mooie bijdrage uit het wijkbudget
gekregen. We hopen in het voorjaar klaar te zijn, zodat we de patio kunnen gaan
beplanten en dat het een heerlijk plekje wordt voor de leerlingen van de brede school en
om buitenschoolse activiteiten in te kunnen doen.
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Nieuws van de opvang
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij kijken weer
terug op een gezellige kerstvakantie. Waarin we leuke activiteiten
hebben gedaan zoals: schaatsen op het schoolplein, broodjes bakken
en natuurlijk lekker opeten en een mooi kerst theelicht knutselen.
Op 2 januari hadden we helemaal een geweldige dag. We hebben namelijk met
verschillende vestigingen een lasergamespel gespeeld. Wat was dat gaaf zeg! Met de
verschillende teams deden we een wedstrijdje, wat uiteindelijk leidde tot een gelijkspel.
Wij wensen jullie allemaal weer veel succes en plezier op school.

BSO het Meesterwerk
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Bericht van Paul Klaver praktijk voor fysiotherapie
Basisschool het Meesterwerk werkt samen met een
kinderfysiotherapeut van Paul Klaver Fysiotherapie.
Als een kind speelt, leert het de zintuigen gebruiken
en de motoriek oefenen: een kind leert bewegen.
Gelukkig gaat dit veelal vanzelf. Soms laat een kind
een vertraagde ontwikkeling zien of een andere
ontwikkeling dan verwacht. Dit kan op alle
leeftijden plaatsvinden: van zuigeling tot en met de
puberteit.
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het
gebied van het bewegend functioneren van
kinderen en jeugdigen. Op basis van onderzoek en
intakegesprek krijgt de kinderfysiotherapeut een
volledig beeld van het motorische niveau van een
kind. Aan de hand van dit onderzoek zal de
kinderfysiotherapeut bepalen of een kind verder behandeld of doorverwezen wordt of
misschien adviezen volstaan.
Spelenderwijs wordt een kind onderzocht en behandeld. Ouders spelen hierbij een
belangrijke rol en worden dan ook nauw betrokken bij de behandeling. De
kinderfysiotherapeut geeft ook voorlichting en advies. Waar nodig wordt er overlegd met
andere disciplines en leerkrachten, uiteraard altijd in samenspraak met de
ouders/verzorgers.
Kinderen kunnen met of zonder verwijzing van huisarts of specialist bij de
kinderfysiotherapeut terecht. De therapie wordt zoveel mogelijk onder schooltijd
gegeven.

Voorbeelden van veel voorkomende problemen, waarbij fysiotherapie kan ondersteunen:









Problemen met de motorische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld moeite met
rennen, springen, klimmen
Schrijfproblemen: slordig schrijven, lage schrijfsnelheid
Problemen met leren, waarbij de kinderfysiotherapeut een ondersteunende rol
heeft
Houdingsproblemen
Pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat
Obesitas (overgewicht)
Multidisciplinaire revalidatie
sensorische-informatieverwerking

Op dinsdag van 13.00 tot 14.30 uur is Annemarie Bosman van Paul Klaver Fysiotherapie
aanwezig.
U kunt haar bereiken via de leerkracht of de praktijk op telefoonnummer 035-6950422.
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