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EIGEN BIJDRAGE SCHOOLGELD 
Mocht u de betaling van de vrijwillige eigen bijdrage 
nog niet hebben voldaan, wilt u dit dan alsnog doen? 
Het betreft 22,50 per leerling. Zonder deze betaling 
kunnen wij geen voorstellingen bezoeken (of in school 
halen), excursies, workshops inhuren (bv. Muziekmenu, 
Beeld en Geluid), Sint/Kerst (schoencadeautjes, zakjes 
pepernoten, servetten etc.), sportdag etc. organiseren. 
U hebt hiervoor enkele weken geleden via 
SchouderCom een betaalverzoek ontvangen en 
eventueel deze week een herinnering. Alvast bedankt. 
Mocht u vorig schooljaar het geld voor het schoolreisje 
van 32,50 al hebben voldaan dan is dit meegenomen 
voor het schoolreisje van dit jaar. Het betreft nu u alleen 
de jaarlijkse eigen bijdrage van 22,50 voor overige 
activiteiten zoals boven omschreven.  
 

WORKSHOPS MUZIEKMENU 
De leerlingen krijgen dit jaar allemaal 4 
workshops van professionele docenten 
van het Muziekmenu. Dit menu omvat: muziek 
maken/spelen, bewegen, luisteren/ techniek en zingen 
en is afgestemd op groep en leeftijd. Het kan dus zijn 
dat leerlingen muziek gaan componeren met de iPad, 
hun eigen lichaam gebruiken met bodypercussie of 
gaan bucket drummen, dansmoves gaan leren etc. In 
de kalender op SchouderCom staat ook wanneer en 
voor welke groep de lessen plaatsvinden. De kleuters 
trappen volgende week af met de workshop: Lol met 
geluid, een feestelijke verkenningstocht vol muzikale 
tegenstellingen naar de wondere wereld van geluid..  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
BEELD EN GELUID WORKSHOPS 
We zijn begonnen met het thema Multimedia. Omdat 
wij momenteel niet zelf op excursie kunnen gaan naar 
het museum in verband met begeleiding, komen de 
medewerkers van museum Beeld en Geluid ons 
bezoeken. De groepen 5 en 6 krijgen een workshop 
over “Reclametrucjes”. Leerlingen leren trucs van 
reclamemakers te herkennen én te gebruiken door zelf 
een reclamespot te maken. 
 
 

OVERBLIJFMEDEWERKERS GEZOCHT 
Voor de tussen schoolse opvang is Flexikids op zoek 
naar overblijfmedewerkers. Mocht u interesse hebben 
of iemand in uw omgeving kennen die dit zou willen 
doen tegen een vergoeding dan kunt u contact 
opnemen met tso@albatros.asg.nl of info@flexikids.nl 
 

 
ZET JE LICHT AAN!  
OP ZONDAG 25 OKTOBER GAAT DE 
WINTERTIJD WEER IN!  
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 
67% van de Nederlanders heeft weleens een onveilige 
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. 
En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af 
bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. 
Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet 
de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in 
zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets 
naar school gaan.  
De ANWB-fietsverlichtingsactie stimuleert een 
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct 
voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie 
bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is 
aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor 
het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% 
van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” 
zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de 
fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan 
te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie 
wederom ingezet en zal ook te zien zijn bij ons op 
school.  

 

 

Agenda: 
Maandag 26 oktober: MR-vergadering 

Donderdag 29 oktober: Workshop “Reclame- 

 Trucjes ”van Museum 

 Beeld en Geluid 

groepen 5 en 6 

Vrijdag 30 oktober: workshops 

muziekmenu groepen 

1/2 Lol met geluid 

Woensdag 4 november: Nationaal 

Schoolontbijt 

Donderdag 5 november: MadScience show 

Donderdag 12 november: Workshop “Fake 

news” van Museum 

Beeld en Geluid 

groepen 7 en 8 
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HALEN/BRENGEN 1/2A 
De ouders van de leerlingen van de groepen 1/2A 
mogen vanaf gisteren hun zoontje/dochtertje op het 
kleine plein halen/brengen, dus aan de binnenkant 
van het plein bij de heg staan op 1,5 m afstand.  
 

ALBABOS 
Vanmiddag hebben de leerlingen van groep 4A hun 
fantasie gebruikt tijdens het buitenspelen. Met 
materialen uit het Albabos maakten ze 
“natuurpoppetjes”. Dat ziet er toch grappig uit .  
 

  

  

  
 
IETS VOOR U? 
Voor het nieuwe spelprogramma ‘Family Drop’ van de 
KRO-NCRV zijn wij op zoek naar enthousiaste kinderen 
en hun familieleden. We zouden graag kinderen uit het 
hele land de kans willen bieden om zich aan te melden, 
ook de leerlingen van uw school in Almere. 
  
Het programma ‘Family Drop’ is vanaf februari 2020 te 
zien op de zaterdagavond bij NPO Zapp. In elke 
aflevering staan twee kinderen tussen de 11 en 13 jaar 
centraal, zij strijden samen met vier familieleden voor 
de winst. Alle familieleden doen verschillende 
opdrachten, zoals een sociaal experiment of een 
spannende opdracht! Aan het kind de taak om hun 
familieleden in te schatten: wie kent zijn haar of haar 
familie het beste? Verlies je een ronde, dan moet je een 
familielid wegspelen, door middel van ‘de drop’. Samen 
met de overgebleven familieleden speelt het kind de 

finale. De familie die dan wint, gaat met een mooie prijs 
naar huis.  
  
De presentatie is in handen van Daan Boom en Tim 
Senders, bekend van Streetlab en Betreden op eigen 
risico. Zij zullen beide een familie door de spelshow 
heen coachen. 
  
Wij zijn dus op zoek naar leuke kinderen van 11, 12 of 
13 jaar die graag samen met hun familieleden spelletjes 
spelen en niet bang zijn om de strijden voor de winst. 
Humor, lol en positiviteit staan centraal! 
Op de flyer staat een QR-code die verwijst naar onze 
website waar kinderen zich (met toestemming van hun 
ouders) kunnen opgeven. 
  
Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens. 
  

 
 
Anne Verdurmen & Janita van Kessel 
Redactie Family Drop  
E familydrop@kro-ncrv.nl  
T 035 671 3408 
's Gravelandseweg 80 | 1217 EW Hilversum 
Postbus 200 | 1200 AE Hilversum | kro-ncrv.nl 
  
KRO-NCRV gelooft in een samenleving waarin plek is 
voor iedereen en waarin we omkijken naar elkaar. 
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TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
 

CIRCUS CORROSIA 

Eigentijds circus Geen wilde dieren, clowns met 
rode neuzen en doorgezaagde dames, maar circus 
dat net even anders is. Dat is Circus Corrosia. 
Tijdens het weekend van 23 t/m 25 oktober nemen wij 
je mee naar de wereld van eigentijds circustheater. 
Ontdek wie de touwtjes in handen heeft met de 
magische solo Janus of onderzoek de wereld van 
codes met de jongleurs van Tall Tales Company. 
Corrosia staat op zijn kop en brengt je het beste van de 
hedendaagse circusacts. Geschikt voor jong en oud. 
Zien wij jou tijdens Circus Corrosia? 
Lees hier meer over Circus Corrosia! 
Info 
Vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober 
Diverse tijden 
€ 5 per show 
 
Vrijdag 23 oktober - zondag 25 oktober 
Circus Corrosia 
Eigentijds circus Geen wilde dieren, clowns met rode 
neuzen en doorgezaagde dames, maar circus dat net 
even anders is. Dat is Circus Corrosia. 
Tijdens het weekend van 23 t/m 25 oktober nemen wij 
je mee naar de wereld van eigentijds circustheater. 
Ontdek wie de touwtjes in handen heeft met de 
magische solo Janus of onderzoek de wereld van 
codes met de jongleurs van Tall Tales Company. 
Corrosia staat op zijn kop en brengt je het beste van de 
hedendaagse circusacts. Geschikt voor jong en oud. 
Zien wij jou tijdens Circus Corrosia? 
Lees hier meer over Circus Corrosia! 
Info 
Vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober 
Diverse tijden 
€ 5 per show 
 
Zaterdag 24 oktober 12:00 - 14:00 - 16:00 
Duur: 60 minuten 
Circus Corrosia: Tall Tales Company - Square Two 
Vier jongleurs en een beeldend kunstenaar nemen je 
mee op een ontdekkingstocht door ons pand. Twee jaar 
lang onderzochten beeldende kunstenaar Don Satijn en 
de jongleurs van het Rotterdamse Tall Tales Company 
de onderliggende codes van elkaars werk en hoe die 
zich verhouden tot de rest van de wereld. Het resultaat 
is een kunstroute waarin statische kunst tot leven komt 
in hypnotiserende levende jongleersculpturen en 
jongleerpatronen worden gevangen in abstracte 
schilderijen. 
411 – 411 – 31 – 31 – 411 ziet eruit als een algoritme, 
een wachtwoord, of wellicht een geheimzinnige 
wiskundige code. Deze getallen zijn het startpunt 
van Square Two, waarin drie jongleurs samen met het 
publiek een route verkennen door het pand van 
Corrosia. Gaandeweg worden de fysieke wereld en de 
numerieke wereld steeds meer één. Square Two laat je 
met een hernieuwde blik kijken naar jongleren, 
beeldende kunst en je omgeving. 
 
Zaterdag 24 oktober 20:00 en zondag 25 oktober 14:00 
(Duur 1 uur) 
Circus Corrosia: Michael Zandl - Janus 
Een tafel, een stoel, een kast. Geen uitgang. De 

wereld van deze man lijkt eenvoudig. Al snel wordt 
duidelijk dat een onzichtbare kracht een verraderlijk 
spelletje met hem speelt. Wie uiteindelijk de 
touwtjes in handen heeft, verbaast hem 
zelf. Janus is een magische, grappige en Kafkaëske 
circus-thriller, met één specifiek ingrediënt: 
hoeden. 
Language no problem 
 
https://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/programma/det

ail/q/a_id/1516/titel/circus-corrosia-michael-zandl-janus

  

 

 

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

ail/q/a_id/1523/titel/circus-corrosia-tall-tales-company-

square-two  

 

 

DOE JIJ MEE MET DE 

INSPECTEERWEDSTRIJD? 

PIT is ook weer opzoek naar speurneuzen! Ben je bij 

PIT geweest? Is er genoeg leuks te doen? Heb je 

nieuwe dingen geleerd? Het invullen van een 

museuminspectie is leuk, leerzaam, én je maakt kans 

op leuke prijzen! 

Maak je eigen vlog voor de Tikkit Talk Challenge 

Net zoals in de Nationale Museumweek wordt deze 

Museumkidsweek ook de Tikkit Talks weer ingezet. 

Kun jij iets vertellen over het pronkstuk van PIT?  Een 

Tikkit Talk kan zowel ín het museum als thuis via een 
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online vlog worden gedaan. Als je mee doet maak je 

kans op een speciaal speldje en er zijn mooie prijzen te 

winnen!  

Speel mee met de Museumkids Games 

Op Museumkids kun je meespelen met verschillende 

interessante en leerzame leuke games! 

Wil jij mee doen aan de activiteiten tijdens 

museumkidsweek? Bekijk het aanbod op onze 

website: https://www.pitveiligheid.nl/zien-en-

doen/tentoonstellingen/museumkidsweek 
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