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MEESTER WIM BOS MET PENSIOEN 
Misschien heeft u al iets in de wandelgangen gehoord, 
maar meester Wim Bos, onze IB-er van de groepen 5 
t/m 8, gaat aan het einde van dit schooljaar met 
pensioen. Hij zal niet helemaal gaan stilzitten want 
samen met zijn vrouw heeft hij ook nog een 
kinderdagverblijf waar hij ook het een en ander voor 
doet, maar bij de ASG heeft hij zijn pensioen 
gerechtigde leeftijd bereikt.  
Er is inmiddels een vacature voor een intern begeleider, 
voor deze groepen, uitgezet.  
 

 
GROEP 1/2C NAAR DE 
KINDERBOERDERIJ 
Groep 1/2C mocht vanmorgen op excursie naar 
kinderboerderij “De Beestenboel”.  
Met een bolderkar vol tassen gingen ze op pad, zodat 
ze ook konden picknicken, om te kijken naar het grote 
varken, de biggetjes en de lammetjes etc. Na een ijsje 
gegeten te hebben liepen ze daarna weer terug naar 
school. Ze hebben thuis weer wat te vertellen! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KRANTJE MAR EN LARA 
Groep 5B heeft 2 journalisten in de groep: Mar en Lara. 
Zij maken (bijna) iedere week een eigen krant! Met 
interviews (met juffen/ib/administratie), weetjes en 
nieuwtjes. Een superleuk initiatief! 
 

 
 
 

AUDITIES MIDZOMERBUURTFEEST 
De audities voor de talentenshow (groep 5 t/m 8) van 
het Midzomerbuurtfeest hebben inmiddels 
plaatsgevonden. De leerlingen hebben weer veel 
talenten laten zien en hebben, nadat ze gehoord 
hebben dat ze door zijn, natuurlijk nog de tijd om hun 
dansje/rap etc. nog beter te oefenen.  
De groepen 1 t/m 4 treden deze avond met de hele 
groep op. De tijden van de optredens zullen in een 
latere nieuwsbrief nog worden bekend gemaakt.  
 
 

TIPS VOOR DE KOMENDE DAGEN 
 

VAAR MEE NAAR PROEF PAMPUS ZIE 
ONZE EXTRA VAARTEN 31 MEI & 1 JUNI 
Meerdere data tussen: vr 31 mei 2019 en za 01 juni 2019 

Almere 

Vaar mee naar Proef Pampus vanaf Marina 
Muiderzand op vrijdag 31 mei om 13:15 en zaterdag 1 
juni om 13:13 en 16:00. 

Vaar mee naar PROEF PAMPUS op 31 mei en 1 juni, 
een “picknickfestival” op het Forteiland Pampus. Met 
livemuziek, mini escapes in het fort, een circustent waar 
kinderen zich kunnen vermaken, een timmerdorp en 
nog veel meer verschillende activiteiten voor jong en 
oud. Er kan gesmuld worden van vele lekkere hapjes 

Agenda: 
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag – vrij 

Vrijdag 31 mei: Vrij 

Maandag 3 juni: MR vergadering 

Woensdag 5 juni: Suikerfeest – Vrije 

dag leerlingen 

Maandag 10 juni: 2e Pinkersterdag/Vrij 

Woensdag 12 t/m 14 juni: Kamp groep 8 

Dinsdag 18 juni: ’s middags vrij 

 17.00 uur 

Midzomerbuurtfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en drankjes in de eet-en drank tentjes. Bezoek o.a. een 
proeverij in het Piratenhol of bezoek het Franse hoekje 
met wijnbar en Jeux de boules. Al eens Pampusbier 
geproefd?  
 
EXTRA AFVAARTEN VANAF ALMERE 31 MEI EN 1 
JUNI 
Naast de reguliere afvaart elke zaterdag om 13:15 uur 
varen we ook een dag extra! 
 
Wij varen vanaf Almere op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 
juni  
 
EXTRA AFVAARTEN VANAF MARINA MUIDERZAND: 
vrijdag 31 mei 13.15 en 16.00  
zaterdag 1 juni 13.15 (regulier) en 16.00  
 
Per afvaart zijn we ruim vier uur onderweg waarvan je 
tweeënhalf uur op Pampus door kunt brengen. 
 
 
 

KANOTOCHT: DE GROTE VIJF – BEVER 
Zaterdag 01 juni 2019 17.00-22.00 uur 
Speuren naar de bever tijdens een kanotocht van 10 
km 

Kom speuren naar de bever in de Stadsbossen van 
Almere. In samenwerking met Bever organiseert 
Staatsbosbeheer een kanotocht van 10 km door het 
Almeerderhout. Met driepersoons kano's vaar je door 
het prachtige afwisselende Almeerderhout, het 
leefgebied van de bever. Je gaat onderweg op zoek 
naar beversporen en beverburchten. Hopelijk krijg je 
ook de bever zelf te zien! Een Buitengewone 
Belevenis... 
 
Natuurlijk zijn er ook andere wilde dieren in dit gebied 
die hun sporen achter laten. De gids vertelt je er meer 
over. Halverwege de tocht geniet je van een warm 
picknickdiner. Stap ook in voor deze sportieve tocht. 
 
Voor meer info en boeken: klik op 'meer informatie' 
 
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-
almere/de-grote-vijf-almeerderhout-bever  
 
 
 
 

JEUGDTHEATER 6+: DE TROMMEL 
VERTELT 

2 juni 2019, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, de 
nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

Ooit kreeg de vader van Adrie, op een van zijn reizen 
in Afrika, een pratende trommel. Als je goed luistert kun 
je horen wat hij vertelt. 
 

 

 
 

Met zijn energieke, humoristische, bijna clowneske stijl 
van vertellen zet Adrie Gloudemans de zaal op zijn kop. 
Hij ontlokt ritmische klanken aan exotische 
instrumenten. Maar ook met alleen zijn stem als 
muziekinstrument tovert hij vrolijke ritmes, wonderlijke 
geluiden en nieuwe liedjes tevoorschijn. 
Adrie, verteller en percussionist, neemt je mee naar de 
wereld waar tussen woorden altijd wel ritmische 
klanken te horen zijn, gespeeld op de djembé, op de 
doendoen, de tama, n’goni en andere instrumenten uit 
West-Afrika. 
Als je goed luistert kun je horen wat de 
muziekinstrumenten vertellen. Waarom eet het nijlpaard 
geen vis? Terwijl de Afrikaanse rumba klinkt beklimt het 
nijlpaard de Hoge Berg waar Simba, de koning van de 
dieren woont. Aan alle bavianen in de zaal wordt 
gevraagd om hem daarbij te helpen. Zal hij de 
krokodillen kunnen overtuigen dat hij geen vis eet?  
 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies 
in de nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 

 

ZING NEDERLANDS MET ME 
Op een ontspannen manier de Nederlandse taal 
leren,dat kan door samen Nederlandse liedjes te 
zingen. Hollandse klassiekers zorgen voor een 
gezellige ontmoeting en daarna kan er samen muziek 
gemaakt worden. 
Het evenement richt zich op mensen die de 
Nederlandse taal willen oefenen. Dit is een hele diverse 
doelgroep van nieuwe Nederlanders (asielzoekers, 
statushouders, expats en lovepats), maar ook mensen 
die al langer in Nederland zijn en de taal nog niet goed 
spreken. Het is ook een leuke activiteit die maatjes uit 
de diverse maatjesgroepen in Almere samen kunnen 
bezoeken met ‘hun’ Nieuwkomers (-gezin). Verder voor 
iedere Almeerder die graag uit volle borst zingt en 
nieuwe mensen wil ontmoeten. Plezier staat voorop! 

Vanaf juni zal Almere, zing Nederlands met me elke 
maand plaats vinden op de eerste zondag van de 
maand. Tijdens de première op 9 juni zal cabaretier 
Jörgen Raymann op het podium staan als zanger en 
presentator. 

Vanaf 9 juni op iedere 1e zondag van de maand in KAF 

https://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-
2019/almere-zing-nederlands-met-me-
1/?gclid=EAIaIQobChMI4K_T6LfA4gIVg-
F3Ch1n4AJgEAAYASAAEgJnsPD_BwE 

http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/de-grote-vijf-almeerderhout-bever
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/de-grote-vijf-almeerderhout-bever
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2632;a_id=1635
https://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/almere-zing-nederlands-met-me-1/?gclid=EAIaIQobChMI4K_T6LfA4gIVg-F3Ch1n4AJgEAAYASAAEgJnsPD_BwE
https://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/almere-zing-nederlands-met-me-1/?gclid=EAIaIQobChMI4K_T6LfA4gIVg-F3Ch1n4AJgEAAYASAAEgJnsPD_BwE
https://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/almere-zing-nederlands-met-me-1/?gclid=EAIaIQobChMI4K_T6LfA4gIVg-F3Ch1n4AJgEAAYASAAEgJnsPD_BwE
https://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/almere-zing-nederlands-met-me-1/?gclid=EAIaIQobChMI4K_T6LfA4gIVg-F3Ch1n4AJgEAAYASAAEgJnsPD_BwE

