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TROTS 

Wij willen via deze weg laten weten dat wij erg trots op 

de kinderen, ouders en leerkrachten zijn en hoe er met 

de nieuwe situatie op school wordt omgegaan. De 

kinderen gaan netjes, na eventueel afscheid te hebben 

genomen van hun vader/moeder,  naar de afgesproken 

verzamelplekken en we hebben maar een enkele ouder 

aan hoeven te spreken op het feit dat het grote 

schoolplein echt verboden terrein is voor ouders. De 

leerkrachten voelen zich gelukkig met deze situatie ook 

veilig genoeg om op school te komen werken zodat les 

op afstand ook niet meer van toepassing is en alle 

groepen bemand zijn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij binnenkomst wassen de leerlingen netjes eerst hun 

handen. De hygiëne maatregelen zijn ook door de ASG 

goed opgepakt en is er onder schooltijd een 

uitgebreidere schoonmaak van toiletten, deurknoppen 

en eventuele gebruikte tafels op de gangen. Na  

schooltijd worden alle tafels, stoelen, deurknoppen, 

toiletten, vloeren etc. nog door een extra 

schoonmaakploeg schoongemaakt en maken de 

kleuterjuffen de gebruikte speelmaterialen schoon. 

Normaal worden de toiletten ook altijd 2x op een dag 

schoongemaakt en de klassen natuurlijk maar nu wordt 

alles grondiger aangepakt en met meer mensen.  

 

Mocht het niet de dag zijn van uw zoon/dochter om 

naar school te komen, mogen ze tot 13.30 uur niet 

op het schoolplein komen om te spelen. Wilt u dit 

met uw zoon/dochter bespreken. Dit in verband met 

de buitenspeel-, sporttijden van de wel aanwezige 

leerlingen. Alvast bedankt. 

 

 

 
 

 

KRIEBELBEESTJES IN HET ALBABOS 

De kleuters gingen vanmorgen op zoek naar 

kriebelbeestjes in het Albabos. Het bos is ook weer flink 

gegroeid in de tussentijd! 

 

    
 

Agenda: 
Maandag 18 mei: Groepen A school 

Dinsdag 19 mei: Groepen B school 

Woensdag 20 mei: thuis schoolwerk 

maken 

Donderdag 21 mei: Hemelvaart  - vrij 

Vrijdag 22 mei: Vrij 

Maandag 25 mei: Groepen A school 

 (studiedag vervalt) 

Dinsdag 26 mei: Groepen B school 

Woensdag 27 mei: thuis schoolwerk 

maken 

Donderdag 28 mei: Groepen A school 

Vrijdag 29 mei: Groepen B school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

TIPS VOOR THUIS  
 

FILMFEESJE IN EIGEN HUIS 

Aangezien Corrosia je niet met het wekelijkse 
filmprogramma in de zaal kan voorzien van verdieping 
en verwondering, tippen wij een aantal inspirerende 
films die online te zien zijn. 

Naast gratis documentaires via IDFA en het 
indrukwekkende veertien uur durende La Flor (gratis te 
zien via IFFR), biedt het afgelaste Movies That Matter 
Festival een deel van hun programma aan via Picl. Het 
Haagse festival is een van de samenwerkingspartners 
van Corrosia op het gebied van educatie. Klik snel op 
meer info voor de films. Tot 1 juni. 

https://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/programma/det

ail/q/a_id/1378/titel/filmfeestje-in-je-eigen-huis  

 

 
KLUCHT THUISEDUCATIE 
Wat voor volwassene is jouw kind? In deze thuis les 
speelt je kind een echte volwassene en gaan jullie als 
volwassenen onder elkaar uit eten in eigen huis! Test 
ten slotte wat voor soort volwassene je kind is. Bekijk 
samen de educatiefilm en lees de lesbrief. Kom maar 
op met die volwassenen! Tot 1 juni.  

EDUCATIEFILM 

http://www.bontehond.net/  

 

 
 

 

 

 

FOEI THUIS TEST 
Hoe braaf is jouw kind? In deze thuistest kan je je kind 
testen op braafheid en zelfbeheersing? Wat heb je 
nodig? Een snoepje (of andere lekkernijen), muziek 
(bijvoorbeeld van onze spotify!), een stoel, teken- of 
verfspullen, papier. Bekijk samen de educatiefilm en 
lees de lesbrief. 

En… Let the test begin! 

TEST 

EDUCATIEFILM 

 

BLIJF FIT MET EEN SPRINGTOUW 
Oud profvoetballer Ismo Vorstermans is met zijn bedrijf 
Sportivitijd een initiatief gestart om in deze gekke tijd 
elke dag touwtje te springen. Elke dag is hij live op 
Facebook en Instagram om 12:00 uur en 18:00 uur om 
iedereen te inspireren om ook in beweging te blijven. 
Kijk en doe mee, blijf lekker in beweging en blijf 
gezond! 

Elke dag live op Facebook en Instagram van 
Sportivitijd. Om 12.00 uur en om 18.00 uur.  

Geen springtouw? Maak er zelf een! 

Iedereen die mee wilt springen, maar geen springtouw 
heeft, maak er zelf 1! Met veters en ducktape is heel 
snel een eigen springtouw gemaakt. Sportivitijd geeft 
ook springtouwen weg aan liefhebbers die graag mee 
willen springen, maar nu nog geen springtouw hebben! 

https://www.instagram.com/sportivitijd/  

https://m.facebook.com/sportivitijd/  
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DIGITALE LES ARCHEOLOGIE IN ALMERE 
Normaal geeft Erfgoedhuis Almere les aan 
basisscholieren over archeologie en monumenten in 
Almere. Nu wij allemaal thuis moeten zitten vanwege 
corona, is het een beetje een gekke periode. Kinderen, 
medewerkers van de gemeente en scholieren moeten 
nu thuis werken aan school of werk. 

Daarom heeft het Erfgoedhuis een digitale les gemaakt 
zodat kinderen thuis aan de slag kunnen met 
archeologie. 

Wil jij wat meer leren over wat er allemaal is gevonden 
onder de grond in Almere? En wil jij ook een leuke 
tijdcapsule maken? Bekijk dan het filmpje en lees de 
thuisopdracht! Is jouw tijdscapsule af? Stuur een foto 
van de tijdcapsule en de bewaarplek 
naar archeologie@almere.nl! De leukste foto’s plaatsen 
wij op de social media van het Erfgoedhuis en op deze 
website. 

https://www.almere.nl/over-

almere/historie/erfgoedhuis/informatie-voor-scholen/ 

 

 

 
 

 

GRATIS PROEFLESSEN 
Wij zijn Buitenhout MHC, een fijne familiehockeyclub in 

Almere Buiten. Hockey is voor iedereen, daar staan wij 

echt voor. Wij bieden hockey voor meisjes, jongens, 

dames en heren. Voor zowel competitie- als trimhockey 

kun je bij ons terecht. Naast de nodige sportiviteit 

zorgen wij ook voor gezelligheid door het organiseren 

van leuke evenementen en een goede sfeer op de club. 

Lekker sporten maar ook veel plezier hebben gaat bij 

ons echt samen. Wil jij ook graag op hockey? Je bent 

van harte welkom om een keer mee te komen doen en 

te kijken of het wat is voor jou. 

https://buitenhoutmhc.nl/ 
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