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Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 28 januari 2019 

 
 
 
Belangrijke data           

 Ma. 4 feb.   Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 Vr. 8 feb.    Meesterwerkviering groep 5 

 Di. 12 feb.   Rapportgesprekken 

 Woe. 13 feb.   Rapportgesprekken 

 Do. 14 feb.   Rapportgesprekken 

 Vr.  15 feb.   Studiemiddag (leerlingen vanaf 12:00 uur vrij) 

 Ma. 18 feb.- vr. 22 feb. Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Nieuws van de school 
 

 
Rapportgesprekken 
Vanaf vandaag kunt u zich, via Social Schools,  inschrijven voor de 
rapportgesprekken. 
Deze gesprekken zijn vanaf dinsdag 12 februari tot en met 
donderdag 14 februari. Voor meer informatie, omtrent de 

rapportgesprekken, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw 
kind.  

 
Preventieve Gezondheidsonderzoeken 

Binnenkort start de jeugdverpleegkundige van de GGD met de uitvoering van de 

Preventieve Gezondheidsonderzoeken (PGO’s) bij de leerlingen uit groep 2. De GGD heeft 

u (en uw kind) hiervoor schriftelijk uitgenodigd. De onderzoeken vinden plaats op school 

en zijn gepland op vrijdag 1, dinsdag 5 en donderdag 7 februari. Zie voor verdere 

informatie de flyer van de GGD in de bijlage bij deze Krook.  

 

 

Fant Josephine Kuiper 

 
De nieuwe ladder is vandaag uitgedeeld 
Vandaag heeft uw kind de papieren versie van de ladder 
meegekregen. De disco is op vrijdag 1 maart i.p.v. 3 maart. Helaas is 
er nog iets niet helemaal goed gegaan en staat de crea club bij de 
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vrijdag terwijl die op dinsdag is. De data kloppen dus wel alleen de plaats op de ladder 
niet.  
 
Een grote verandering is ook dat vanaf 4 februari de kleutergym van de Droomspeelbus 
niet meer op dinsdag maar op maandag is. Tijd en plaats blijven hetzelfde. 
Lees de activiteitenladder even goed door en als je je wil opgeven kan dat via 
jkuiper@deschoor.nl. 

 
 

Your Musiqskool muziekles februari nieuws 
Dat Bredeschool Het Meesterwerk heel veel muziek in zich heeft, weten we allemaal! 
Juffen en meesters die kunnen piano spelen zoals juf Kim, of gitaar spelen zoals meester 
Dwight en juf Anne Maaike die zingen en beatboxen easy laat lijken. Maar nog leuker, 
zoveel kinderen die muzikaal zijn, dat heeft juf Julia wel gemerkt tijdens de 
muzieklessen! Komt dat even goed uit, want:  
 

GEZOCHT: BANDLEDEN VOOR ‘DE BAND 2019’  
Zangers & zangeressen, rappers, drummers, blazers, toetsenisten, gitaristen opgelet! 
‘Muziekjuf’ Julia Olthoff van Your Musiqskool heeft vandaag een rondje langs de groep 6 
t/m 8. Want… het Bandproject is terug van weggeweest!  
 
Zit je in groep 6 t/m 8, lijkt het je supergaaf om in een band te leren spelen, heb jij lef 
en wil jij shinen als een echte rockster? Geef je dan op voor de auditie voor “DE BAND 
2019” op woensdag 27 februari! Heb je geen ervaring? Nog nooit les gehad? Geen 
probleem! Je mag ook meedoen als je nog nooit les hebt gehad. Het belangrijkste is dat 
je van muziek houdt en het leuk vindt om samen met anderen in een band te spelen! En 
op woensdag 12 juni geven we een supercool optreden!  
 
Vind je het een beetje spannend om auditie te doen? Geef je dan op voor een (of 
meerdere) auditietraining. Dan kan je samen met j Julia of bandcoach Jacco je liedje 

oefenen die je tijdens de auditie wil gaan doen. Opgeven kan via juf Josephine van de 
Schoor en via de ‘bandbus’ (brievenbus van juf Josephine bij het activiteitenbord). Alle 
informatie vind je op de flyer of de ladder.  
 
 
Auditietrainingen 
woensdag 30/1 om 13.00 bij Juf Julia  zang en rap 
woensdag 6/2: bandcoach Jacco gitaar en basgitaar 
Woensdag 13/2: Meester Jacco, drums & percussie (djembe/bongo’s, etc)    
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Muziekles na schooltijd op Het Meesterwerk 
Na schooltijd biedt Your Musiqskool ook diverse muzieklessen.   
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! 
 
Proefles aanvragen of meer weten over onze lessen 
036 3001063 | jouwinfo@yourmusiqskool.nl | yourmusiqskool.nl 
 

 

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. 
 

  
 
. 
 

Maandag 15.30 – 20.00 Vrijdag 15.30 -19.30 

Gitaar & Piano  
docent Robin Engelhard 

Piano -     pianodocent Joris  
Gitaarles, gitaardocent Jacco  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl
mailto:info@elf-twaalf.nl

