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Maandag  04 maart 2019 
 

Belangrijke data: 

Vrijdag 8 maart    Meesterwerkviering groep 7 

Maandag 11 maart    AR-vergadering 

Vrijdag 15 maart     Stakingsdag (alle leerlingen vrij) 

Vrijdag 22 en maandag 25 maart  Studiedagen (alle leerlingen vrij) 

    

 

 

        

Nieuws van de school 
 

 
Staking 

Zoals u weet is er een nieuwe staking aangekondigd in het onderwijs 

op vrijdag 15 maart. Het doel is om ervoor te zorgen dat het 

onderwijs bovenaan de politieke prioriteitenlijst komt. 

Gezien het feit dat een grote meerderheid van de medewerkers staken, 

zal de school geheel gesloten zijn op deze dag. In het belang van uw 

kind(eren) en het behoud van de kwaliteit van het onderwijs, rekenen 

wij op uw steun voor deze staking. Onze excuses voor een eventueel ongemak. 

 

Zwangerschapsverlof en vervanging Byonda (groep 3) 

Er breekt een spannende tijd voor Byonda aan. Maandag 4 maart is voorlopig haar 

laatste dag. Daarna gaat Byonda met zwangerschapsverlof. Rene Melieste gaat de taken 

van Byonda overnemen. Rene is een invaller die eerder voor de groep heeft gestaan en 

ook een dagje met Byonda heeft mogen meedraaien. Rene zal er op de maandag en 

dinsdag zijn tot de zomervakantie. Op de andere dagen is Inge aanwezig.  

Hierbij willen wij Byonda een voorspoedige bevalling toewensen en Rene succes met de 

groep. 

 

Peiling continurooster 

In de bijlage is een vragenlijst toegevoegd met betrekking tot een peiling van een 

continurooster. Voor een representatief beeld hebben wij een respons nodig van 

minimaal 80%. Hierbij het verzoek de vragenlijst in te vullen en in te leveren. Dit kan tot 

en met vrijdag 29 maart in de box in de centrale hal.  

 

Wij hopen op heel veel reacties.   
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Schoolvoetbaltoernooi 

Groep 7/8 hebben afgelopen woensdag gevoetbald. De eerste wedstrijd hebben ze 

gewonnen. De tweede en derde wedstrijd hebben ze verloren.  

Wij zijn trots op de jongens en de meisjes! Ze hebben zich heel sportief opgesteld. Dank 

aan de coaches Eva en Francis die de groep goed hebben begeleid, de vele ouders die 

kwamen aanmoedigen en de opa van Giorgio dat hij scheidsrechter wilde zijn zodat de 

wedstrijden door konden gaan. Ook Monique willen wij bedanken voor het organiseren en 

de lekkere versnaperingen. Fijn dat er iemand van de directie en een leerkracht aanwezig 

waren.  

 

Het was een gezellige middag! 
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Nieuws van de peuterspeelzaal  
 
De vakantie weer achter ons latend, zijn we gestart met een rustig 

weekje in aanloop naar het nieuwe thema. 

 

Thema: 

Het thema is vanaf deze week ‘Dierentuin’! Wij hebben het thema 

samen met de kleuterklas, zo kunnen we bij elkaar op bezoek en elkaars ideeën 

bekijken. 

Mocht u nog aanvullingen hebben voor dit thema dan horen of zien wij dat natuurlijk 

graag! Van foto’s tot knuffels…. het is allemaal welkom. Tevens vragen wij u om voor uw 

peuter een schoenendoos mee te nemen, graag voorzien van haar/zijn naam. 

 
 

Peutergym 

Graag willen wij u er nogmaals aan herinneren dat er op de maandagochtend Peutergym 

is in de gymzaal van de school. Onder begeleiding van een gymleerkracht van de 

‘Droomspeelbus’ van Stichting de Schoor.  

Iedere peuter is welkom samen met zijn/haar ouder(s) van 10.45 uur tot 11.30 uur. 

 

Visite 

Afgelopen vrijdag werden wij verrast met visite van Romanah en Robine uit groep 7. Zij 

wilden graag eens langskomen om met de peuters activiteiten te mogen doen. Ze 

hebben van elkaar genoten met voorlezen en buitenspelen. 
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Hilde Kwakkel van Praktijk Elf Twaalf 
Hilde Kwakkel: Praktijk Elf Twaalf 

Je kind reageert vaak woedend en verongelijkt maar je weet niet goed hoe dit komt. Je 

hebt al van alles geprobeerd om dit gedrag aan te pakken en soms helpt het even maar 

dan komt het weer terug. Je maakt je zorgen! Als kindertherapeut ga ik samen met je 

kind achterhalen wat het probeert te zeggen met dit gedrag, wat is het onderliggende 

gevoel? Ieder kind heeft een reden om te doen zoals het doet.  

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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