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

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 21 januari 2019 
 

 

 

Belangrijke data           

 Ma. 21 jan.  Cito toetsen week 2 

 Di. 22 jan.  AR vergadering 

 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 

 
 

 
 

Nieuws van de school 
 

 
 
Buurtontmoetingsplek 

In het kader van de brede school zijn wij samen met de 

gebiedssecretaris Stad Oost van de gemeente, mevrouw Natascha 

Soekarnsingh aan het onderzoeken of er behoefte is aan een 

buurtontmoetingsplek. Zie onderstaande tekst voor de oproep. Wij 

hopen op heel veel reacties. 

Als u vragen heeft over de buurtontmoetingsplek, kunt u deze aan 

Cisca of Dwight stellen. 

 

Woont u in Tussen de Vaarten Zuid dan hebben we een aantal vragen  
voor u. Er wordt onderzoekend gekeken naar een buurtontmoetingsplek.  
Basisschool Het Meesterwerk heeft een ruimte beschikbaar. Als u  
behoefte heeft aan een plek, welke activiteiten zou u daar graag zien? En  
wat voor bijdrage zou u zelf willen leveren? Alle ideeën zijn welkom. Stuur  
uw reactie naar nsoekarnsingh@almere.nl 
  

http://www.hetmeesterwerk.nl/
mailto:nsoekarnsingh@almere.nl
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Fant Josephine Kuiper 
 
De nieuwe ladder 

De nieuwe ladder is er! Iets later dan verwacht maar dat maakt hem 

natuurlijk niet minder leuk. Met oude vertrouwde activiteiten en 

splinter nieuwe zoals bijvoorbeeld De Band! 2019. Lees hem even 

goed door en als je je wil opgeven kan dat via jkuiper@deschoor.nl. 

 

 
 
 

 
Nieuws van de opvang 
 
 
 

De nieuwe locatieleider van de opvang stelt 

zicht aan u voor: 

 
Ik ben Diane Meijer en 46 jaar jong. Ik woon samen met 

mijn man Rob en hond Harrie in Dronten. Sinds 01-01-2019 

ben ik locatieleider van Buitenschoolse opvang, 

Kinderopvang en Peuterspeelzaal het Meesterwerk. 

Al 22 jaar ben ik werkzaam in de kinderopvang waar ik op 

vele fronten met verschillende leeftijden van 0 tot 13 jaar 

heb mogen genieten van de ontwikkelingen van de kinderen. 

Daarbij ontwikkelde ik al gauw mijn interesses op 

management vlak waardoor ik begon met ondersteuning van 

de locatie managers en later zelf locaties ging leiden na mijn 

afgeronde HBO Management opleiding.  

Zowel bij een grote organisatie Small Steps  (Estro) als bij een kleine organisatie heb ik 

op verschillende vlakken als leidinggevende ervaring opgedaan.  

Ik ben dan ook met veel plezier sinds februari 2016 werkzaam bij GO! kinderopvang.  

Het meedenken in een organisatie, samen met je team bouwen en daarin zowel klanten 

als medewerkers op een positieve manier mee te krijgen naar een plek waar ieder zich 

prettig en vooral gerespecteerd voelt, vind ik een leuke uitdaging. Daarbij kijkend naar 

de toekomst waarbij de organisatie door groei nog volop in beweging is i.c.m. met de 

maatschappelijke invloed maakt het voor mij een interessante beweging.  

Voor vragen kunt u altijd mijn kantoor binnen lopen of contact opnemen via de mail of 

telefoon. 

Mail: d.meijer@go-kinderopvang.nl 

Mobiel: 06 - 14248372 

 
 
 
 
 

mailto:d.meijer@go-kinderopvang.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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mailto:info@elf-twaalf.nl

