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CORONA BELEID ASG 
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u informatie aan 

van ons bestuur met betrekking tot de Corona-

maatregelen op school en het eventueel afwezig zijn 

van leerkrachten. Ook treft u een beslisboom aan zodat 

u weet wanneer u uw kind thuis moet houden of naar 

school kunt sturen bij klachten. Wij verzoeken u beide 

goed te lezen en de beslisboom te raadplegen als uw 

kind klachten heeft zodat we kunnen voorkomen wat wij 

u moeten bellen om uw kind alsnog op te komen halen.  

Mocht uw kind getest worden op Corona en een 

positieve uitslag krijgen wilt u ons dan informeren. 

 

SPORTDAGEN 
De sportdagen gaan volgende week “gewoon” door. 

Helaas dit jaar zonder ouderhulp vanwege de 

Coronamaatregelen, maar wij hebben een andere 

invulling aan deze sportdagen kunnen geven.  

De leerlingen komen in sportkleding en dichte 

(sport)schoenen naar school. Geen sierraden om en 

lang haar in een staartje of vlecht. Het gaat mooi weer 

worden dus wilt u uw kinderen thuis vast insmeren (evt. 

wat vaseline bij de wenkbrauwen zodat door het 

eventuele zweet de zonnebrand niet in de ogen gaat 

prikken).  

 

Op dinsdagochtend zijn de groepen 5-5/6-6 aan de 

beurt. Zij krijgen diverse clinics: handbal, rugby, Kung 

Fu en handboog schieten. 

Wij zorgen voor een bekertje fruit en water, mocht dit 

voor uw zoon/dochter niet voldoende zijn dan kunt u ze 

een gezond 10-uurtje extra meegeven. Ook een bidon 

die ze na kunnen vullen is handig om mee te nemen 

naar de clinics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groepen 1/2 zijn dinsdagmiddag aan de beurt. Zij 

zullen een circuit doen met: springkussen, een activiteit 

met sportleerkracht Milo en een bewegingsbaan onder 

leiding van juf Patricia. Zij krijgen tussendoor fruit en 

water, maar ook zij mogen een bidon meenemen 

natuurlijk. Zij mogen, als ze dat willen ook in 

verkleedkleding komen. 

 

Woensdagochtend is de sportdag voor de leerlingen 

van groep 3/4. Zij hebben ook een circuit met een 

springkussen, een dansworkshop, spelletjes in de grote 

gymzaal onder leiding van juf Patricia en de 

“parachute”. Ook zij krijgen fruit en kunnen een bidon 

meenemen met water. U kunt nog wel een 10-uurtje 

meegeven. De leerlingen mogen in verkleed- of 

feestelijke kleding naar school komen. 

 

De groepen 7 en 8 krijgen donderdag de volgende 

clinics: handbal, rugby, handboogschieten en karate.  

Zij krijgen ook fruit maar mogen ook een 10-uurtje 

meenemen want ze zullen wel honger krijgen van al dat 

sporten. Ook graag een bidon mee om bij te vullen.  

 

ZELF GEGEVENS WIJZIGEN IN 

SCHOUDERCOM 
Mocht uw telefoonnummer/email ed. gewijzigd worden 

dan kunt u dit ook zelf wijzigen in SchouderCom in uw 

account. Mocht u niet meer in uw account kunnen dan 

kunt u dit doorgeven bij de administratie en kijken we 

waar het probleem eventueel ligt en kunnen wij u 

opnieuw uitnodigen.  

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

FESTIVAL ROLLING NATURE 

Op zondag 13 september organiseert Stad & Natuur de 

vierde keer ‘Festival Rolling Nature’ op Stadslandgoed 

De Kemphaan. 

Festival Rolling Nature De Kemphaan is een initiatief 

van Stad & Natuur Almere. Het natuur- en 

cultuurfestival is bestemd voor iedereen – van 0 tot 100 

- met een groen hart en een frisse neus. Op 13 

september van 12-16 uur voel en beleef je de 

veelzijdigheid van Stadslandgoed De Kemphaan! 

Veelzijdige activiteiten 

Agenda: 
7 t/m 11 september: Oudergesprekweek 

Dinsdag 15 september: Sportochtend 5/6 

 Sportmiddag 1/2  

Woensdag 16 september: Sportochtend 3/4 

Donderdag 17 september: Sportochtend 7/8 

Maandag 21 september: Leerlingen vrij 

Woensdag 30 september: Opening 

Kinderboekenweek/ 

 Kinderboekenbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Festival Rolling Nature De Kemphaan is gebaseerd op 

de populaire Foodtruck Festivals, maar dit keer is het 

belangrijkste ingrediënt niet food, maar de natuur. Als 

bezoeker kun je aan de slag met diverse zeer 

uiteenlopende activiteiten. Zo kun je aan de slag bij de 

trucks/bussen van Oerz, de Stad en Natuur bus, de 

Kunstbus van KLEURinCULTUUR en de fotobus van 

Say Kaas. Ook op cultureel gebied kom je niets te kort 

op deze zondagmiddag. Daarnaast wordt er ook een 

boerderijhoek ingekleed met leuke activiteiten. Ook kun 

je mee met de Waterkasteel-rondleiding.  

Coronamaatregelen 

Festival Rolling Nature is een jaarlijks terugkerend 

natuurevenement, op de Kemphaan vindt het plaats 

rondom Stad & Natuur, Kemphaanstraat 1. Dit jaar 

vindt het evenement plaats in de schapenweide naast 

het gebouw van Stad & Natuur. We houden ons deze 

dag aan de RIVM richtlijnen.  

- Het terrein is groot en er is genoeg ruimte om 1,5   

  meter afstand te bewaren. 

- Bij de ingang worden alle bezoekers geregistreerd,  

  middels een QR code, check van te voren of er een  

  QR code scanner op je telefoon zit. We registreren per    

  gezin één naam en telefoonnummer, na 14 dagen  

  worden deze automatisch gewist. In de tussen-   

  liggende periode kan de GGD contact opnemen via    

  deze gegevens. 

- Bij de ingang en op het terrein worden  

  handenwasunits geplaatst. Iedereen dient voor het    

  betreden van het terrein zijn handen te desinfecteren. 

- Bij verkoudheid, koorts en hoesten wordt er geen  

  toegang verleend tot het terrein. 

- Bij de workshops en het theater mogen de kinderen  

  plaatsnemen aan de (picknick)banken / bij de bus.  

  Ouders/verzorgers wordt gevraagd om gepaste  

  afstand te wachten tot de kinderen klaar zijn en 1,5  

  meter afstand van andere bezoekers te houden.  

- Er is deze dag geen horeca op het terrein. Neem  

  daarom voldoende drinkwater en/of etenswaren mee.  

  In het midden plaatsen wij picknickbanken. Uiteraard  

  staat het vrij om de horecagelegenheden op het  

  terrein te bezoeken.  

- Niet corona-gerelateerd, maar wel van belang. Draag  

  goed schoeisel, dit evenement vindt plaats in de  

  schapenweide, waar distels groeien, slippers of open  

  schoenen zijn daarom niet aan te raden.  

 

 

 
 

 

VOORSTELLING DE KLEINE PRINS 
Op zondag 13 september is in bibliotheek Stad de mini-
musical 'De Kleine Prins' te zien. 

De Kleine Prins woont op een kleine planeet. Op een 
dag verlaat hij zijn planeet om te zien hoe de rest van 
het heelal eruit ziet. Op zijn avontuurlijke reis naar 
andere planeten komt hij een aantal bijzondere 
volwassenen tegen. Hij ontmoet o.a. een Koningin, een 
ijdeltuit, een aardrijkskundige, een muzikant, een 
zakenman en een lampopsteker. Tenslotte komt hij op 
de planeet aarde, waar hij in de woestijn een vliegenier 
ontmoet die met motorpech is geland. 
De Kleine Prins gaat hem helpen en beleeft meer dan 
hij ooit voor mogelijk had gehouden…… 
 
Een voorstelling van Theater Van Santen, gebaseerd 
op het bekende boek De Kleine Prins van Antoine de 
Saint – Exupéry. 

Zondag 13 september van 15.00-15.50 uur 

http://www.denieuwebibliotheek.nl/  

 

OPEN MONUMENTENDAG 
Op zaterdag 12 september is het Open 
Monumentendag in Almere en kun je het cultureel 
erfgoed van Almere Haven en Stad ontdekken. 

Op 12 september 2020 openen twaalf bijzondere 
plekken hun deuren voor het publiek. Dit jaar staat de 
dag in het teken van “leermonumenten”. Daarom zijn er 
bibliotheken, een archief en een school te bezoeken. 
Maar ook op alle andere locaties valt iets te leren. 
Steeds weer op een andere manier, voor jong en voor 
oud. 

Ontdek de verschillen in architectuur in Almere Stad, 
fiets langs de collectie buitenkunst in Almere Haven en 
vaar naar het Floriadeterrein. Verdiep je in bijzondere 
panden, kom meer te weten over de ontwikkeling van 
Almere of geniet gewoon van een uniek uitzicht. 

Zaterdag van 11.00-17.00 uur 

https://www.almere.nl/over-almere/historie/open-
monumentendag-almere/ 

http://www.denieuwebibliotheek.nl/

