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MAANDAG STUDIEDAG 
Aanstaande maandag hebben de leerkrachten (via 

Teams) een studiedag. Er is dus geen noodopvang 18 

januari en ook geen Teams meeting met de 

leerkrachten. 

 

LOCKDOWN 
Afgelopen woensdag heeft u via SchouderCom een 

bericht ontvangen met betrekking tot de persconferentie 

welke dinsdag weer heeft plaatsgevonden. Zoals het er 

uitziet zal de lockdown tot 9 februari voortgezet worden. 

Het is nog even afwachten of de scholen toch eerder 

open mogen. Wij houden u op de hoogte.  

 

TEAMS TIJDEN DEZE WEEK: 

Groep 1/2  wo t/m vr 10.30 uur 

Groep 3A  wo t/m vr 8.30-9.00 uur  

Groep 3B wo t/m vr 9.00-9.30 uur 

Groep 4A wo t/m vr 8.30-9.00 uur 

Groep 4B wo t/m vr 9.00-9.30 uur 

Groep 5 t/m 8  di 9.30 uur en 13.15 uur (behalve 

woensdag) 

 

Op dinsdag kunnen de leerlingen 1/2 tussen 9.00- 

11.00 uur een werkboekje komen halen bij juf Mariëlle. 

De leerlingen van de groepen 3 kunnen aanstaande  

dinsdag tussen 8.30-9.30 uur werk komen ophalen. 

 

Mocht u verder vragen hebben, dan kunt u onder  

schooltijd via ‘SchouderCom ’contact opnemen met de  

leerkracht van uw kind. De kinderen van de bovenbouw  

kunnen via de chatfunctie van Snappet bij vragen  

contact opnemen met de leerkracht. 

 

HALEN/BRENGEN NOODOPVANG 
Wij hebben een rooster met welke personeelsleden er 

wanneer kinderen opvangt. Omdat de meeste  

leerkrachten dit het liefst in hun eigen lokaal doen zitten  

de leerlingen die gebruik maken van de noodopvang  

iedere keer ergens anders. Daarom worden de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leerlingen van de groepen 3 t/m 8, als zij voor de  

noodopvang komen, via de hoofdingang verwacht en  

kunnen daar ook worden opgehaald.  

De kleuters kunnen naar het lokaal van de betreffende  

leerkracht die dienst heeft worden gebracht.  

Voor volgende week hebben wij een lokaal overzicht 

gemaakt voor de kinderen van de noodopvang zodat u 

weet waar u moet zijn: 

  

Maandag: geen opvang 

Dinsdag: 1/2C bij juf Ellen 

Woensdag: 1/2A bij juf Femke 

Donderdag: 1/2A bij juf Diana 

Vrijdag: 1/2B bij juf Claudia 

 
MR 
Afgelopen dinsdag avond was er weer een MR 

vergadering.  Langs deze weg willen we u laten weten 

welke actiepunten onze aandacht hebben en wat 

inmiddels is gerealiseerd. 

Onderstaande punten zijn reeds gerealiseerd: 

 De verwarming van het gebouw, de cv-ketels zijn 

inmiddels vervangen (december 2020);  

 Het onderhoud voor het schilderwerk (binnen en 

buiten) stond op de planning voor 2021 (buiten) en voor 

2023 (binnen). Op basis van de foto’s en een nadere 

inspectie door een medewerker, vanuit het 

Servicebureau, is besloten het schilderwerk voor zowel 

binnen als buiten in 2021 uit te laten voeren. Het binnen 

schilderwerk wordt  twee jaar naar voren gehaald in de 

planning.  

 Met betrekking tot de ventilatiesystemen is een eerste 

inventarisatie uitgevoerd en zijn inmiddels offertes 

opgevraagd door de Gemeente Almere voor het 

uitvoeren van verbeteringen aan de systemen. 

Voor de komende tijd hebben o.a. de volgende punten 

onze aandacht: de veiligheid in en rondom school en de 

verbetering van het schoolplein/Albabos. 

Als u een vergadering bij wilt bijwonen van de MR dan 

is dit mogelijk, u kunt dit doorgeven via SchouderCom 

aan juf Irma (groep 4a). De volgende  MR vergadering 

is op maandag 15 februari en start om 19:00 uur. 

 

Agenda: 
 

18 januari: Studiedag – geen 

noodopvang 

19 t/m 22 januari: thuisonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CHROMEBOOKS GROEPEN 7-8 
Wij hebben goed nieuws voor de groepen 7 en 8. De 
Chromebooks voor deze leerlingen zijn ook binnen. 
Dus als zij straks weer naar school gaan hoeven ze niet 
meer op de Snappet tablets te werken en kunnen zij de 
lessen van Faqta ook op hun eigen Chromebook 
maken! 
 

 
 
SCHOOLBUREAUTJES – TAFELS 
Mocht u geen goed bureautje hebben voor uw 
zoon/dochter voor het thuisonderwijs, wij hebben nog 
enkele bureautjes en kleuter tafels/stoeltjes over. Ook 
hebben wij nog trapeze kleutertafels en gewone tafels 
over. Ook hebben wij nog 2 kasten met laadjes (handig 
voor in de garage). Mocht u interesse hebben dan kunt 
u deze volgende week in de ochtenden komen halen, 
wilt u dan wel eerst via een reactie op deze nieuwsbrief 
melden dat u komt. Mocht u een andere bestemming 
weten voor dit meubilair dan kunt u dit ook via een 
reactie naar ons mailen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEUKE DINGEN DOEN TIJDENS 
LOCKDOWN 
 

SPEEL BINGO MET EEN WINTERS TINTJE 
Trek je warme winterjas aan, zet een muts op en ga 
naar buiten! Met behulp van deze bingokaart wordt een 
uitje dichtbij huis een stuk spannender. Ga op zoek 
naar wintergasten, thuisblijvers en een paar winterse 
essentials. Wie heeft er als eerste een volle kaart? 
Download de kaart hier. 
 
Weet je niet zeker waar je deze wintergasten kan 
vinden? Ga eens lekker een stuk wandelen bij de 
Oostvaardersplassen of op Stadslandgoed de 
Kemphaan. Vergeet dan niet je bingokaart mee te 
nemen, gegarandeerd bingo! 
 

 
 
 
NATUURWIJS 
Op de link onder dit bericht zijn ruim 100 natuur-
opdrachten te vinden om zelf met kinderen naar buiten 
te gaan en gratis te downloaden zijn. Doe ook mee! 
Want natuur is overal, op het schoolplein, in de tuin, in 
het park om de hoek. Het is leerzaam én superleuk! Er 
zijn opdrachten voor leerlingen van groep 1 t/m 8 dus 
iedereen lekker naar buiten! 
 

Bv. Spreeuwenwolk 

Met deze opdracht ervaren kinderen hoe het voor 
vogels is om te vliegen in een zwerm, zonder op elkaar 
te botsen… dat zou ik ook wel willen weten! 
 

 
 
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_s
ource=Nieuwsbrief&utm_medium=E-
mail&utm_campaign=2020-01-
11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20spe
cial%20-
%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=10
0%2Bnatuuropdrachten  

https://stadennatuur.us10.list-manage.com/track/click?u=a99fe3cbc09f1bd7eaa1dfe85&id=5891ce4186&e=d1af075206
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-01-11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20special%20-%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-01-11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20special%20-%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-01-11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20special%20-%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-01-11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20special%20-%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-01-11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20special%20-%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-01-11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20special%20-%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=2020-01-11%20Bericht%20van%20de%20boswachter%20special%20-%20extern&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuropdrachten

