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STAND VAN ZAKEN 
Wij zijn erg tevreden over de gang van zaken met 

betrekking tot de huidige situatie met halve klassen. 

Wilt u er wel voor zorgen dat de leerlingen al hun 

spullen bij zich hebben als ze naar school gaan.  

Op de dagen dat ze niet naar school gaan hebben ze 

wel schoolwerk. De bovenbouw leerkrachten kunnen 

precies zien of de kinderen wel of niet aan het werk zijn 

(Snappet) en merken dat dit niet altijd het geval is. Wij 

verzoeken u te zorgen voor enige regelmaat en 

structuur in het maken van het schoolwerk en ze 

daarmee te laten beginnen ’s morgens.  

Het kabinet wil dat de scholen vanaf 8 juni weer 

volledig open gaan. Wij zijn in afwachting van de 

richtlijnen van de ASG. Vervolgens gaan wij 

dinsdagavond met de  MR in overleg hoe we dit op een 

verantwoorde wijze vorm kunnen geven en informeren 

u woensdag over de uitkomst hiervan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOETSEN 

Zoals in een bericht naar u is verzonden zullen er 

enkele toetsen worden afgenomen om te kijken waar 

uw kind(eren) er nu voor staat/staan. Mocht u uw 

kind(eren) om welke reden dan ook nog niet naar 

school laten gaan verzoeken wij u om dit nu toch te 

doen op de dagen dat ze verwacht worden (eventueel 

dan met mondkapje) zodat ze toch de toetsen kunnen 

maken die gepland staan. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

 

 

RAPPORTEN 
De rapporten zullen er naar alle waarschijnlijkheid deze 

keer anders uit komen te zien. Ook de ouder-

gesprekken naar aanleiding van dit rapport zullen in 

aangepaste vorm plaatsvinden. Afhankelijk van het 

protocol dat vanuit de ASG zal komen zal dit digitaal of 

in aangepaste vorm plaatsvinden.  

 

 

GECANCELDE ACTIVITEITEN 
Helaas kan het Midzomerbuurtfeest dit jaar niet 

doorgaan en moeten we dit doorschuiven naar volgend 

jaar. Omdat er die dag ook een vrije dinsdagmiddag 

gepland stond maar de leerlingen al zoveel school 

hebben moeten missen de afgelopen maanden komt de 

vrije middag op dinsdag 9 juni te vervallen. De dag 

daarna zijn de leerlingen wel vrij in verband met een 

studiedag van de leerkrachten.  

 

Ook de Avondvierdaagse gaat dit jaar helaas niet door. 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Helaas zal de schoolfotograaf dit jaar ook niet komen. 

Wel zullen we, mochten de scholen weer volledig open 

gaan, een groepsfoto van iedere groep laten maken. 

 

 

AJAX LIFE SKILLS & CLINICS 
Zoals het er nu naar uitziet zullen de AJAX Skills dagen 

wel doorgaan op 15 ( groepen 4/5, 5 en 6) en 18 juni 

(groepen 7/8). De leerlingen krijgen dan de volgende 

lessen: Slim online, Gezond & Fit en Sparen loont. 

Agenda: 
Maandag 1 juni: Pinksteren 

Dinsdag 2 juni: Groepen A school 

Woensdag 3 juni: Groepen B school 

Donderdag 4 juni: Groepen A school 

Vrijdag 5 juni: Groepen B school 

Dinsdag 9 juni: hele dag naar school 

vrije middag vervalt 

Woensdag 10 juni: Studiedag 

leerkrachten – lln vrij 

Donderdag 11 juni: Clip8 – groep 8 

Maandag 15 juni: Ajax skills – groep 

4/5 – 5 en 6 

Donderdag 18 juni: Ajax skills – groepen 

7/8 

Vrijdag 19 juni: 2e rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Naast de lessen is er ook een voetbal clinic. Gedurende 

deze dag staan de volgende onderwerpen centraal: 

respect, samenwerken, plezier en discipline. De ouders 

van deze groepen ontvangen hierover binnenkort nog 

een informatiebrief via SchouderCom. 

 

 

 

 

WAT FIJN OM JULLIE WEER TE ZIEN! 
We zijn ontzettend blij om de kinderen die wij 

begeleiden van de Albatros weer te kunnen zien, 

ook al is dat op 1,5 meter afstand! De afgelopen 

weken hebben we met veel van jullie contact 

gehouden via beeldbellen, maar het is toch weer 

erg fijn om elkaar live te spreken en weer samen 

te oefenen in de gymzaal, het schoolplein of waar 

dan ook. 

 

De afgelopen weken (en nog steeds) hebben een 

groot aantal leermomenten en nieuwe inzichten 

opgeleverd. Misschien heb je als ouder nieuwe dingen 

van je kind gezien in het omgaan met schoolwerk. 

Voor sommigen was het werken in de rustige 

thuisomgeving heel fijn voor anderen saai en weer 

anderen hadden last van de extra spanningen die 

opbouwen binnen het gezin als je nog dichter op 

elkaar zit. Deze andere leersituatie vraagt van 

ouders en kinderen andere kwaliteiten die zo goed en 

zo kwaad als het ging in ontwikkeling zijn gekomen. 

We hopen dat jullie in goede gezondheid zijn en tot 

ziens! 

 

Team Intraverte 

 

 
TIPS 
 

 
KLEUR IN CULTUUR 
Daar zitten we dan, met zijn allen thuis. Voor iedereen 
is dat wennen en het betekent ook voor onze docenten 
een grote omschakeling. Elke week geven zij door heel 
Almere een grote diversiteit aan kunstworkshops aan 
kinderen van 4 t/m 14 jaar. Door de komst van het 
coronavirus zijn de workshops voorlopig stilgelegd, 
maar we blijven niet stilzitten. Als we niet in de wijken 
terecht kunnen, dan gaan we online! 

Omdat we jou ook in deze tijd willen blijven bereiken, 
verblijden en verrijken met kunst en cultuur 
introduceren we KLEURinCULTUUR TV. Elke werkdag 
van 15:00 – 15:30 uur live te zien op YouTube. Met 
elke keer een andere docent en een andere discipline. 

Dans, goochelen, beeldende kunst: voor ieder wat 
wils! 
De docenten van KLEURinCULTUUR zijn van alle 
markten thuis: dans, schaduwtheater, 
bewegingstheater, goochelen, rappen, pop art, een 
kunstwerk maken van afval en ga zo maar door. Je kan 
het zo gek niet bedenken of onze docenten kunnen het. 
Op KLEURinCULTUUR TV komt deze diversiteit van 
ons aanbod goed naar voren. 

Een half uurtje kunst per dag 
Kunst maken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In 
een korte workshop van een half uur laten ze je kennis 
maken met kunst en laten we zien dat iedereen het 
kan. Jij dus ook! Met materialen die in elk huishouden 
te vinden zijn, laten ze zien dat kunst overal in zit. Ook 
kan je natuurlijk je eigen lichaam gebruiken als 
instrument: om te dansen, om muziek te maken, om te 
acteren. Kijk live, zodat je contact kan hebben met de 
docent via de chat. Natuurlijk kan je de workshops 
achteraf ook allemaal terugkijken. 

Abonneer je op onze kanalen en bekijk de workshops 
live op YouTube. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCh_SIRbapZ3tFugqJrAq3aw
https://www.youtube.com/channel/UCh_SIRbapZ3tFugqJrAq3aw

