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BESLISBOOM 
Onlangs heeft u van ASG een beslisboom ontvangen, 

die u helpt te beslissen of uw kind wel of niet naar 

school kan. Deze beslisboom wordt steeds 

geactualiseerd als dat nodig is.  

Om er zeker van te zijn dat u de meest actuele versie 

gebruikt, kunt u de beslisboom bekijken op 

https://www.asg.nl/corona-informatie-voor-ouders. 

 

SPORTDAGEN 

Ondanks de afwezigheid van onze sportleerkrachten en 

het feit dat we geen hulpouders konden inzetten, 

hebben de leerlingen hele leuke sportdagen gehad. Er 

waren diverse professionele clinics ingehuurd met 

begeleiders zodat een hele groep tegelijk een clinic had 

en steeds wisselden van clinic. Gelukkig werkte het 

weer ook mee zodat er ook clinics buiten konden 

worden gegeven. De leerlingen hebben onder andere 

clinics handbal, rugby, karate, dans en boogschieten 

gekregen. Voor de groepen 1 t/m 4 was er ook nog een 

springkussen als extra activiteit waar ze ook heerlijk 

hun energie op kwijt konden.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
Maandag 21 september: Leerlingen vrij 

Woensdag 30 september: Opening 

Kinderboekenweek/ 

 Kinderboekenbal 

Maandag 5 oktober: Verhalenverteller 

Rudolf Roos – alle 

groepen  

 Groepen 7A en B 

excursie naar 

Kinepolis Tref-ik 

Verkeersquiz 
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OUDERBIJDRAGE 
Via SchouderCom heeft u het verzoek gehad voor het 
betalen van de ouderbijdrage van 22,50 per leerling. 
Door het betalen hiervan kunnen wij activiteiten die 
buiten de normale lessen vallen bekostigen (o.a. 
sportdag clinics, fruit, ijsje, springkussen, voorstelling  1 
t/m 4 Sint, schoencadeautjes/pepernoten Sint 1 t/m 8, 
klassencadeau 5 t/m 8 Sint, schatkamercadeautjes 1 
t/m 4 Sint, Kerstcadeautje, Kinderboekenbal etc.). 
Alvast bedankt voor uw bijdrage hieraan.  
Voor het schoolreisje (degenen die het bedrag van 
vorig jaar nog niet hadden voldaan en nieuwe 
leerlingen) of het eventuele restbedrag van het kamp 
zal later in het schooljaar worden geïnd.  
 

TREF-IK 
Vorig schooljaar hebben de groepen 6 meegedaan met 
de Verkeersquiz en de voorronde hiervan gewonnen. 
Nu mogen ze, de groepen 7 van dit jaar, de strijd 
aangaan met 3 andere scholen op maandag 5 oktober 
aanstaande in Kinepolis. Superleuk natuurlijk! Zij zullen 
met een bus worden opgehaald rond 10.15 uur en rond 
13.30 uur weer terug op school zijn. Meer informatie 
hierover volgt.  
 

HIER BEGINT DE ZEE 
Afgelopen zaterdag is de kick off geweest voor de week 
voor World Clean Up Day die zaterdag 19 september 
plaatsvindt. De Bezige Buur en GreenF (beide op 
Facebook te vinden), hebben een project gestart wat 
'Hier begint de zee' heet. In de Bloemenbuurt en in het 
centrum van Almere Buiten heeft een leerling van de 
kleuter bouw al samen met een buurtgenoot sjablonen 
geschilderd van “Hier begint de zee” bij putten langs de 
weg. 
De gedachte erachter: in Almere komt het regenwater 
in open water, niet naar de waterzuivering. Dus ook het 
zwerfafval gaat met het regenwater naar de sloten en 
vaarten. Iedereen die zijn peuk of snoeppapier in de put 
gooit om er gemakkelijk vanaf te zijn, is bezig met 
vervuiling.  
Ook de Landgoederenbuurt is inmiddels voorzien van 
de sjablonen en er volgen nog meer wijken in heel 
Almere. Misschien dat de leerlingen om de school ook 
zo’n sjabloon gaan schilderen komende week  (ze 
maken nu iedere week een rondje om de school om 
afval weg de halen), maar u kunt dit dus zelf ook 
bewerkstelligen met uw zoon/dochter/buurtgenoot in de 
Faunabuurt aankomende zaterdag! Samen voor een 
schoner milieu, klimaat, de flora en fauna voor onze 
kinderen en die van de toekomst!  
 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

MAG IE OF MAG IE NIE? 
De nieuwe Magic Show in Almere Mag ie of mag ie 
nie? Wordt verwonderd op 1.5 meter afstand door de 
gekste magie en illusies! In deze 40 minuten durende 
show wordt u meegenomen in een wereld waar dingen 
anders dan anders gaan en u met uw eigen ogen het 
moet zien wil u het kunnen geloven! 

Op 19 september en 24 
oktober te zien in het 
Buitenhuis 
(Baltimoreplein 106) 
19.30 – 21.00 uur  
 
Gratis! 

contact@hetbuitenhuisalmere.nl om te reserveren 
http://www.hetbuitenhuisalmere.nl/  

 

GROENTESOEP CHALLENGE 
Doe mee met de Groentesoep Challenge! Hoe? Neem 
op zaterdag 19 en 26 september tussen 14-17 uur je 
lievelingssoep mee naar 
Hazel's Kitchen in Het 
Buitenhuis (Baltimoreplein 
106). 

Bijvoorbeeld een veganistische 
variant van oma's groentesoep 
of een superlekker Italiaanse 
groentesoep. Er vindt 
vervolgens een real live smaaktest plaats waarna een 
winnaar wordt gekozen. De winnaar mag dan op de 
‘Groentesoep in Buiten’ dag op zaterdag 3 oktober 
samen met chef-kok Raymond de winnende soep 
maken. Je gaat in een keuken op een podium met 
eigen ingrediënten je favoriete groentesoep maken. Het 
winnende recept komt ook nog eens een keer op de 
menukaart. Natuurlijk gebruik je groenten verkrijgbaar 
op de Buitenvaart. 

https://media.insiders.nl/tfl/files/other/gsib2020-flyer-
a5_1442913305.pdf  

GEOPCACHEN 
Maak kennis met geocachen. Leer alles over deze 
bijzonder leuke ‘speurtochtenhobby’ en ga direct aan 
de slag met de nieuwste caches en een nieuwe 
puzzeltocht bij de Oostvaardersplassen.  

mailto:contact@hetbuitenhuisalmere.nl
http://www.hetbuitenhuisalmere.nl/
https://media.insiders.nl/tfl/files/other/gsib2020-flyer-a5_1442913305.pdf
https://media.insiders.nl/tfl/files/other/gsib2020-flyer-a5_1442913305.pdf


Dit jaar viert de 
wereldwijde 
geocache-
community haar 
20-jarig bestaan. 
Op 19 september 
wordt daarom een 
feestje gevierd bij 
Natuurbeleving-
centrum de 
Oostvaarders én 
worden nieuwe 
caches en een 
multi-cache (puzzeltocht) officieel in gebruik genomen.   

Almeerse geocache fans komen naar ons toe om het 
jubileum te vieren en de nieuwste caches op te sporen. 
Maar ze zijn er ook om geïnteresseerden alle kneepjes 
te leren en je op weg te helpen om je eerste cache 
te  vinden. Daarnaast zijn er tentoonstellingsplaten over 
20 jaar geocachen.   

Ontdek de wondere wereld van het geocachen en raak 
ook in de ban! Kom dus op 19 september tussen 14:00 
en 16:00 naar Natuurbeleving centrum de 
Oostvaarders. Een smartphone en een pen zijn 
handige hulpmiddelen. http://www.ovpalmere.nl/  
Gratis! 

WILDE WEETJES 
Stad & Natuur organiseert weer Wilde Weetjes! 
Tijdens deze spannende mini-colleges leer je van 
alles over uiteenlopende onderwerpen. Het klinkt 
misschien ingewikkeld, colleges en lezingen, maar 
de Wilde Weetjes zijn speciaal opgezet voor 
kinderen vanaf 7 jaar. Je leert elke keer alles over 
een ander onderwerp. En op zondag 20 september 
leer je alles over smaken! 

Wilde weetjes neemt je deze week mee in de wereld 
van smaak. Prikkel je zintuigen met de 5 smaken en 
leer hoe dit werkt in je mond, neus en hersenen. Kan jij 
goed blind proeven? Krijg eerst les over de 
verschillende smaken en ga daarna ermee aan de slag 
in heerlijke kookworkshop om het daarna samen lekker 
op te smullen. 

Deze smaaksensatie vindt plaats op zondag 20 
september van 14:00 tot 15:30. Meedoen aan de Wilde 
Weetjes kost €3,- per kind, vanwege de 
coronamaatregelen kunnen ouders helaas niet 
deelnemen, de zaal is alleen toegankelijk voor 
kinderen. Uiteraard kunnen ouders in Paviljoen de 
Oostvaarders op de begaande grond wachten onder 
het genot van een hapje en een drankje of een 
wandeling in de omgeving maken. Reserveer nu 
meteen je kaartje dan weet je zeker dat je erbij bent! 

https://winkel.stadennatuur.nl/wilde-weetjessmaken-20-
september.html  

 

 
KIKKER ZINGT EN LEEST VOOR 
Op zondag 20 september is in bibliotheek Almere Stad 
de jeugdtheatervoorstelling 'Kikker zingt en leest voor' 
te zien. 

Kikker kan zwemmen en springen als de beste. Maar 
hij kan niet vliegen, zoals Eend. En niet lezen, zoals 
Haas. En geen taarten bakken, zoals Varkentje. 
“Natuurlijk niet”, zei Haas. “Want jij bent een kikker! En 
wij houden van je zoals je bent.” 
 
In deze voorstelling zingt Kikker de leukste liedjes uit de 
Kikker-musicals en vertelt hij zelf al zijn avonturen! 
Gebaseerd op de bekende boeken van Max Velthuijs. 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/  

 

TIP VOOR WOENSDAGMIDDAG 

APPELPLUKMIDDAG 
Op woensdag 23 september, woensdag 30 september 
en woensdag 7 oktober nodigt Stad & Natuur je uit om 
appels te komen plukken tijdens de Appelplukmiddag 
op Stadslandgoed de Kemphaan. Van 14.00-16.00 uur 

Deze middag nodigt Stad & Natuur graag gezinnen met 
kinderen uit om samen een zak vol appels te 
plukken. Stad & Natuur beschikt over een aantal 
prachtige plukstokken waarmee je ook de appeltjes 
hoog in de boom kunt plukken. Ter plekke kun je een 
zak kopen om te vullen met appels. 

Natuurlijk  houden we ons aan de geldende 
coronaregels: 
- We houden 1,5 meter afstand 
- Iedereen moet van te voren handen desinfecteren 
- Bij verkoudheid, griep en koorts blijf je thuis 
- Als je even moet wachten blijf je op afstand wachten    
  tot er een plukstok vrij is 
- De plukstokken worden van te voren gedesinfecteerd 

https://winkel.stadennatuur.nl/appelplukmiddag23sept2
020.html om te reserveren 
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