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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 14 januari 2019 
 

Belangrijke data           

 Ma. 14 jan.  Start cito toetsen 

 Di. 22 jan.  AR vergadering 

 Ma. 4 feb.  Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 Vr. 8 feb.   Meesterwerkviering groep 5 

 Di. 13 feb.  Rapportgesprekken 

 Woe. 14 feb.  Rapportgesprekken 

 Do. 15 feb.  Rapportgesprekken 

 

 
 

Nieuws van de school 
 
Cito toetsen 

Vandaag zijn de meeste leerlingen begonnen aan de cito toetsen. Zoals 

vorige week is vermeld, is het van belang dat de leerlingen goed 

uitgerust aan de toetsen beginnen. Let u er dus extra op dat uw kind 

op tijd naar bed gaat. 

 

 

 

Luizencontrole 

Ook deze week worden de haren van de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 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.  

Het is verstandig om lange haren op school zoveel mogelijk vast te dragen. 

Bewaar alle kledingstukken in de luizenzak. 

 

 
 

Fant Josephine Kuiper 
 
De Band! 2019 

Al 2 keer eerder is er in het naschoolse aanbod een band activiteit 

geweest. 2 keer met groot succes. Dus ook dit jaar weer een ware 

Band. Samen met Your Musiq Skool hebben we een super leuke 

activiteit voor de komende periode op het Meesterwerk georganiseerd. Namelijk de 

formatie van een echte band. Vind je het leuk om mee te doen? In de bijlage vind je alle 

informatie, opgeven kan snel en eenvoudig. Ben je wel muzikaal of gewoon gek op 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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muziek maar nog niet zeker genoeg om auditie te doen? Geef je dan op voor 1 van de 

auditie trainingen en doe daarna ook mee aan de auditie als je dat wil. 

 

Mijn e-mail adres 

Binnen de Schoor is er iets veranderd! Klein maar wel belangrijk genoeg om te 

vermelden. De mail adressen van ons allemaal zijn aangepast. Mijn mail adres is vanaf 

nu jkuiper@deschoor.nl. De eerste letter van onze voornamen is er bij gekomen. 
 

     

Nieuws van de peuterspeelzaal en de opvang 
 

Knal, knetter, boem, pats… we hebben , vuurwerk gemaakt en met 

‘champagne’ geproost op het Nieuwe jaar! 

  

 
 
Nieuwe thema 

Deze week starten we met het nieuwe thema “WINTER”. Heeft u nog winterse ideeën 

thuis liggen voor ons dan lenen wij dat graag. Van handschoenen tot ski’s… het is 

welkom. Natuurlijk hopen wij op échte sneeuw en ijs maar we gaan er weer wat van 
maken   

 

Peuter en kleuter uitwisseling 

Vanaf maandag 14 januari starten wij weer met het uitwisselen van 2 peuters naar de 

kleuterklas en 4 kleuters naar de speelzaal. Door omstandigheden is dit destijds gestopt, 

maar nu starten we het weer op omdat het van beide kanten als fijn ervaren werd! Zowel 

de peuters als de kleutes doen er hun ervaringen op. 

 

Verandering openingsdagdelen 

Nog even ter informatie, de openingsdagdelen van de speelzaal zijn veranderd naar 

maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdagochtend en de maandag- en 

donderdagmiddag. Anne zal dan maandag-  donderdagmiddag en vrijdagochtend 

aanwezig zijn.  

mailto:jkuiper@deschoor.nl
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Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 

Is je kind bij toetsen vaak onzeker en scoort het ook op de citotoetsen altijd lager dan 

dat het eigenlijk kan? Heeft je kind daar last van omdat het misschien niet graag naar 

school gaat of ziek is als er bijvoorbeeld citotoetsen zijn? Ik help je kind hoe om te gaan 

met faalangst en om zich (weer) krachtig te voelen 

Samen met je kind ga ik op zoek naar welke oorzaak er onder de faalangst zit en het zo 

te begeleiden dat het zijn zelfvertrouwen terugkrijgt en daarmee zijn angst de baas kan!  

Voor dit probleem en andere problemen met je kind, kun je bij mij terecht. 

 

Iedere maandag ben ik op school aanwezig. Ik ben orthopedagoog en integratief 

kindertherapeut. De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende 

verzekering. De sessies vallen onder complementaire/alternatieve zorg.  

Informeer bij je 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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MUZIEKLES ONDER SCHOOLTIJD OP HET MEESTERWERK 

De muzieklessen onder schooltijd zijn inmiddels afgelopen. De laatste lessen in groep 6, 

7 en 8 ging over beats & muziek op je chromebook maken als een echte musicproducer! 

Hoe maak je een ritme op de chromebook, wat voor software kan je gebruiken en hoe 

ontstaat een popsong? Sommige kinderen hadden het al zo snel onder de knie, wie weet 

hebben we op het Meesterwerk de nieuwe Hardwell of Martin Garrix!  

 

YOUR MUSIQLAB VAN 10- 14 JAAR 

 

 
 

Wil jij nou verder met muziek produceren? Alles weten over hoe je een beat maakt, of 

zelf een popsong maken op je computer, smartphone of tablet? Vanaf vrijdag 1 februari 

starten we met Your Musiqlab, een basiscursus produceren voor iedereen die op zijn 

smartphone, tablet of laptop muziek maakt, en meer wil leren!  

 

Op vrijdag 18 januari is er een gratis proefles om 16.00 uur. De lessen worden gegeven 

door onze YMS docent Joris, hij geeft pianoles, maar is daarnaast ook geluidsengineer en 

producer. Doe ook mee! Geef je op en neem je smartphone/tablet of chromebook mee 

naar de les.  

Meer informatie en opgave vind je op onze website. 

 

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!  

  

 

 

 

 

Bandproject 

Goed nieuws! Het Bandproject is terug van weggeweest! Binnenkort starten we i.s.m. 

Josephine/ De schoor, het bandproject. Lijkt het je supergaaf om in een band te leren 

spelen, hou dan goed de ladder in de gaten! Binnenkort meer nieuws hierover!  

 

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 hierover meer weten, bel ons gerust! 

 

Proefles aanvragen of meer weten over onze lessen 

036 3001063 | jouwinfo@yourmusiqskool.nl | yourmusiqskool.nl   

Maandag 15.30 – 20.00 Vrijdag 15.30 -19.30 

Gitaar & Piano  

docent Robin Engelhard 

Piano -     pianodocent Joris  

Gitaarles, gitaardocent Jacco  

https://www.yourmusiqskool.nl/musiqlab/
https://www.yourmusiqskool.nl/musiqlab/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl

