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OUDERGESPREKKEN 
In de week van 7 september zullen de “omgekeerde” 

oudergesprekken via Teams plaatsvinden. U ontvangt 

daarvoor volgende week de info via SchouderCom van 

de leerkracht. Wilt u alvast kijken of u via Teams kunt 

inloggen en of uw zoon/dochter aan de juiste groep 

“hangt”. Mocht het inloggen niet lukken, wilt u dit dan 

via SchouderCom kenbaar maken bij de leerkracht(en). 

In verband met de Coronamaatregelen is er geen 
infoavond, maar in plaats daarvan ontvangt u volgende 
week vrijdag via SchouderCom alle info met betrekking 
tot de nieuwe groep waarin uw zoon/dochter zit van de  
betreffende leerkrachten. 
 

 
VERTROUWENSPERSONEN 
Juf Tanja en juf Soraya zijn de vertrouwenspersonen 
voor leerlingen binnen de school. Kinderen kunnen in 
de brievenbus voor het kamertje van Miranda zaken 
waarmee ze niet naar de juf durven te gaan maar er 
toch met iemand over willen praten opschrijven en dan 
zal juf Tanja of juf Soraya de leerling benaderen voor 
een gesprekje. Ook u als ouder kan ook een gesprek bij 
hen aanvragen indien u voor bepaalde 
vertrouwenszaken niet bij de leerkracht terecht 
wilt/kunt. Aangezien u momenteel niet de school in mag 
kunt u via SchouderCom een bericht sturen naar de 
Vertrouwenspersonen via de Distributielijst. 
 

 
TELEFOONKAARTEN  
Uw zoon/dochter heeft een roze telefoonkaart 
meegekregen. Wilt u deze z.s.m. terug mee naar 
school geven mocht u dit nog niet gedaan hebben. 
Alvast bedankt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEZOND 10-UURTJE - LUNCH 
Wilt u uw zoon/dochter een gezond 10-uurtje 
meegeven zoals fruit of een boterham. Mocht uw 
zoon/dochter naar de overblijf gaan verzoeken wij u ze 
geen snoep/koek/cake mee te geven, maar een 
gezonde lunch. Tips hiervoor  

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-
kind/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-
jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx 
 

 

 

GEZOCHT: JONGENSBROEKEN 

De kleuterleerkrachten zijn op zoek naar jongens 

(joggings-) broeken vanaf maat 110-116 omdat er af en 

toe een “ongelukje” gebeurt voordat kinderen bij de wc 

zijn. Alvast bedankt. 

 

KALENDER 

Omdat we nog niet weten of alle geplande activiteiten 

door kunnen gaan en op welke manier in verband met 

Corona, hebben we besloten de kalender dit jaar niet te 

laten drukken. U kunt deze wel vinden in de bijlage van 

deze nieuwsbrief om eventueel zelf te printen.  

 

GYMROOSTER 
Wij sturen u nogmaals het gymrooster omdat deze 

week niet alle leerlingen gymkleding bij zich hadden op 

de dagen dat er gym gegeven werd. De kinderen 

gymen in sportkleding en niet in hun gewone kleding. 

Ook verzoeken wij u om gymschoenen mee te geven 

en een handdoek zodat zij zich kunnen opfrissen na de 

gymles. Er mogen geen sieraden gedragen worden en 

oorbellen moeten uit of worden afgeplakt (dus tape 

meegeven indien nodig). Het zou fijn zijn als de groep 3 

leerlingen op de dagen dat ze gym hebben makkelijke 

kleding dragen zodat het aan- en uitkleden soepel 

verloopt. 

Agenda: 
Oudergesprekweek: 7 t/m 11 september 
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Gymrooster 2020 – 2021: 
 

Tijden Maandag  Dinsdag Woensdag Vrijdag 

8.30 – 
9.10 
uur 

7A 6 8A 3A 

9.10 – 
9.50 
uur 

 7B 8B 3B 

9.50 – 
10.30 
uur 

 5 7A 4A 

10.40 
– 
11.20 
uur 

 5/6 6 4B 

11.20 
– 
12.00 
uur 

 4A 5/6 5 

13.15 
– 
13.55 
uur 

 4B  8B 

13.55 
– 
14.35 
uur 

 3A  8A 

14.35 
– 
15.15 
uur 

 3B  7B 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

SOUND OF SONGS FESTIVAL 
Dit jaar even anders dan voorheen, maar met dezelfde 
fijne sfeer. Ultiem genieten bij intiem Sound of Songs 
Festival. Gezellig kan ook met 1,5 meter afstand. 
Jazeker!  

Op zaterdag 29 augustus vindt de derde editie van het 
Sound of Songs festival plaats. Het festival voor 
muziekliefhebbers waar je een heel weekend voor een 
prikkie kan kamperen in het groen op Natuurcamping 
de Kemphaan. In deze onzekere tijden heeft het festival 
voor een andere maar zeker net zo leuke aanpak 
gekozen. Bezoekers mogen nog steeds een heel 
weekend gaan kamperen, maar het festival zelf vindt 
plaats in de grote open schuur van de Stadsboerderij 
ertegenover. Omgetoverd tot een sfeervol geheel zoals 
we van Sound of Songs gewend zijn. 

Een weekend genieten van de natuur, lekker eten & 
drinken van lokale aanbieders, fijne muziek en ander 
vermaak. Voor jong en oud! Er zijn in verband met de 
maatregelen een beperkte hoeveelheid kaarten 
beschikbaar, dus wees er snel bij! Kampeerplekken zijn 

deze editie apart te reserveren bij Natuurcamping de 
Kemphaan zelf, een kortingscode voor de camping krijg 
je via de mail zodra je je kaartje(s) gekocht hebt.  

Je bent op 29 augustus welkom op de Stadsboerderij 
vanaf 16.00u en het programma start om 16:30u. Met 
niemand minder dan Vof de Kunst (duo set van Nol 
Havens & Ferdi Lancee), The Magic Lantern die het 
publiek toch komt verblijden vanuit de UK, de moderne 
folksongs van host Gitta de Ridder, activiteiten voor de 
kids plus nog veel meer, belooft het een mooie dag te 
worden, ongeacht het weer. Pak zelf je stoel of bankje 
bij de ingang, en creëer je 
eigen plekje. In de tuin in de 
zon of onder de overkapping 
weg van de regen, genieten 
wordt het 

sowieso.  https://www.soundofsongs.com/  

ALLY DRIVE-IN 
Deze legendarische film bekijken vanuit jouw auto? 
Kom zaterdag 29 augustus ook naar Jurassic Park bij 
Ally's Drive-in in Almere Poort. Pas op voor de T-Rex! 

Steven Spielbergs meesterlijke avonturenfilm over een 
eiland met prachtige maar ook gevaarlijke dino’ s. 
Wetenschappers slagen erin om dinosauriërs te klonen 
uit een druppel dino-bloed afkomstig uit een mug. De 
ondernemende miljonair John Hammond wil de 
gekloonde dino’ s aan het publiek laten zien en bouwt 
daarvoor een gigantisch themapark.  
Old-skool genieten kan corona proof bij Ally's Drive-in. 
Vermaak je drie dagen lang met de beste 
filmklassiekers, muziek en theater. En dat allemaal 
veilig vanuit je auto. Er zijn films, theater, muziek en 
een hoop gezelligheid bij de Drive-In. Geniet op vrijdag 
28 augustus van Grease, zaterdag 29 augustus van 
Jurassic Park en op zondag 30 augustus van 28 Days 
later.  

https://www.allydrive.in/  

 
JUF ROOS 
Juf Roos is een kinderprogramma met een herkenbaar 
Hollands tintje. Elke aflevering bevat een liedje dat 
bekend is bij jong en oud! De afleveringen van Juf Roos 
op YouTube zijn echt enorm populair. In de 
programma's beleven Juf Roos en Gijs een vrolijk 
avontuur en zingen oer-Hollandse liedjes. Miljoenen 
kinderen hebben Juf Roos en Gijs in hun hart gesloten. 
En nu komen Juf Roos en Gijs voor het eerst naar u toe 
voor een doldwaas avontuur!! 
 
Waar gaat Juf Roos over? Juf Roos woont in een 
kleurrijke molen waar ze het liefst de hele dag zingt. 
'Twee Emmertjes Water Halen', 'Hop Paardje Hop' en 
'Ik Zag Twee Beren Broodjes Smeren'; echte Hollandse 
kinderliedjes voor kleine en grote mensen. Juf Roos 
krijgt iedere dag bezoek van haar buurjongen Gijs. 

https://www.soundofsongs.com/
https://www.allydrive.in/


Samen nemen ze je mee naar een fantasiewereld waar 
de liedjes tot leven komen. 

Juf Roos is vrolijk, vindingrijk en kan prachtig zingen. 
Gijs is de buurjongen van Juf Roos, hij is grappig en 
een beetje onhandig. Verkleden vindt hij het leukste dat 
er is. Samen beleven ze iedere aflevering een nieuw 
avontuur. Ben jij ook zo nieuwsgierig, ga dan maar 
lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. 
https://www.allydrive.in/  

 

FLORIADE PREVIEW 
Twee jaar voordat Floriade Expo 2022 haar deuren 
opent voor het publiek, biedt Floriade Preview al een 
vooruitblik. Tot en met 1 november kan iedereen een 
kijkje nemen op het 60 hectare grote terrein waar 
Floriade Expo 2022 verrijst. In 2021 kan dat ook van 
april tot en met oktober. Bezoekers nemen vanaf de 
Esplanade in Almere Stad de boot over het Weerwater 
naar het terrein in aanbouw. Ze arriveren bij het 
Preview Centre, krijgen voorproefjes van paviljoens in 
de labs en verkennen met een treintje het terrein.   

Floriade Preview laat in de breedste zin het 
gedachtegoed van Floriade zien, brengt de thema’s van 
2022 tot leven en maakt de verbinding met Almere en 
de provincie Flevoland. Het Preview Centre toont onder 
meer de ‘making of’, steeds geactualiseerd met laatste 
ontwikkelingen op het terrein en van de groene 
stadswijk Hortus. De drie Preview Labs - Tree Lab, 
Save Plastics Lab en The Growing Pavilion - geven 
bezoekers een voorproefje van de paviljoens die die 
straks bij Floriade Expo 2022 te zien zijn. Tot een 
aantal maanden voor de opening in 2022 groeit 
Floriade Preview voortdurend met nieuwe activiteiten.  

Floriade Expo 2022: Growing Green Cities  
Met het thema ‘Growing Green Cities’ richt Floriade 
Expo 2022 zich op het duurzamer en leefbaarder 
maken van steden. Dit thema is urgenter dan ooit. Op 
dit moment heeft de aarde zeven miljard inwoners. 

Meer dan 50 procent leeft in stedenꓼ in 2050 zal dit 

bijna 70 procent zijn. Creatieve, groene en duurzame 
oplossingen zijn nodig om steden veilig, gezond en 
aantrekkelijk te houden.  Greening the City, Feeding the 
City, Healthying the City en Energising the City zijn de 
subthema’s van de tienjaarlijkse wereldtentoonstelling 
in Nederland. Floriade Expo 2022 is een levend 
laboratorium. Nieuwe ontwikkelingen, innovaties en 
oplossingen rond de thema’s vormen een 
ontdekkingstocht die bezoekers uitdaagt en inspireert 

om groener en gezonder te leven. Floriade Expo 2022 
heeft de ambitie om het groenste dagje uit te zijn.   

Almere tussen de wereldsteden 
Almere is van 14 april tot en met 9 oktober 2022 
gaststad van de wereldtuinbouw-tentoonstelling 
Floriade Expo 2022. Het is de 7e Floriade editie in 
Nederland. De Nederlandse tuinbouw presenteert dan - 
samen met nationale organisaties en internationale 
deelnemers - innovaties en oplossingen voor duurzame 
en leefbare steden. Met inspirerende tentoonstellingen 
van landen en innovatieve bedrijven uit de 

tuinbouwsector en daarbuiten.  
http://floriade.com/  

DE VROLIJKE MENSEN VAN JAN 
Bezoek van 21 augustus t/m 17 oktober de expositie 
'De vrolijke mensen van Jan' in Almere Haven. 

Wie kent het niet, het kunstwerk van Jan Snoeck in 
Almere Haven? In 1979 werd ‘Het Gezin’ op de Markt 
neergezet. Het was het eerste kunstwerk in de stad die 
nog maar drie jaar bestond. Slanke figuren zitten in een 
cirkel tegenover elkaar op betonnen bankjes. De 
beeldengroep verwijst naar de prille stad waar jonge 
gezinnen naartoe trokken. 

Wij van de Kunstambassadeurs hoorden dat vanwege 
corona het Havenfestival dit jaar niet door kon gaan. 
Dat vonden we zo jammer dat we met z’n allen het plan 
hebben opgevat om in Haven een vrolijke 
zomerexpositie te organiseren in deze moeilijke tijden. 

De titel van de expositie is dan ook ‘De vrolijke mensen 
van Jan’. Hans Jan Dürr, Kunstambassadeur van ‘Het 
Gezin’, heeft als architect veel met Jan Snoeck 
samengewerkt. 

Dürr heeft door de jaren heen een prachtige collectie 
kunstwerken van hem opgebouwd. Elke zaterdag van 
14.00-17.00 uur 

https://www.kunstambassadeurs.nl/ 

KOTTERBOSWANDELING 
Ga samen met de gids van Staatsbosbeheer op pad in 
het Kotterbos. Voor velen een onbekend, maar 
afwisselend bos aan de rand van de 
Oostvaardersplassen. De gids vertelt je meer over de 
bijzondere flora en fauna van het Kotterbos en haar 
geschiedenis. 

Spot in het uitbundige zomergroen een vos en laat je 
verrassen door de verschillende kleuren. De gids neemt 
je mee langs de mooiste plekjes van het Kotterbos en 
laat je zien hoe mooi de natuur 
kan zijn als je maar weet waar 
je moet kijken! 

http://www.ovpalmere.nl/  

Zondagochtend van 9.00-11.00 uur 

https://www.allydrive.in/
http://floriade.com/
https://www.kunstambassadeurs.nl/
http://www.ovpalmere.nl/

