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KINDERBOEKENWEEK 
Afgelopen woensdag vond het boekenbal plaats naar 

aanleiding van de start van de Kinderboekenweek voor 

de groepen 1 t/m 4. Veel kinderen waren verkleed naar 

school gekomen en dansten vrolijk in het rond. Het 

podium zag er ook prachtig uit dankzij de hulp van de 

biebouders (die wel de school in mogen zodat kinderen 

hun boeken kunnen ruilen).  

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een 

“boekenpraat” gehouden. Zij konden hun favoriete boek 

promoten bij de andere leerlingen en de leerlingen van 

de groepen 3 en 4 lezen regelmatig voor aan de 

leerlingen van de groepen 1/2. Kortom extra aandacht 

aan het voorlezen en lezen deze week, maar dat is 

logisch in de Kinderboekenweek .  

 

De voorrondes van de voorleeswedstrijd zijn ook al in 
volle gang. Benieuwd wie dit jaar de voorleeswedstrijd 
gaan winnen (winnaar 4 t/m 6 en 7 t/m 8). 

 
TREF-IK  
De leerlingen van de groepen 7 gaan maandag lopend 
naar het Partycentrum Rey bij de Trekweg (in plaats 
van met de bus naar Kinepolis). Zij hebben in groep 6 
een Verkeersquiz gewonnen. Twee leerlingen (Zoë 7A 
en Elyana 7B) gaan het opnemen tegen leerlingen van 
andere scholen. De spandoeken liggen al klaar! Veel 
succes!! 
 

 
 
TOESTEMMING FOTO’S/VIDEO’S !!!!! 
ACTIVITEITEN DELEN 
Aangezien wij voorlopig door de Coronamaatregelen 
nog geen ouders in de school toe mogen laten, vindt er 
dit jaar geen gevleugeld podium plaats. Wel willen we 
af en toe activiteiten van de kinderen aan u laten zien. 
Dit kan zijn in de vorm van een liedje op het podium 
met de klas, een dansles bij gym, het boekenbal, een 
workshop van Muziekmenu etc. Wij willen dit dan met u 
delen door middel van een filmpje of foto’s dat dan naar 
u wordt gezonden zodat u wel betrokken blijft bij de 
school. Dit zou ook kunnen door een blog/vlog op 
SchouderCom.  
Wij verzoeken u dan wel, in het kader van de wet op de 
privacy, deze filmpjes niet te delen op social media of 
door te sturen naar derden.  
 
 

STIJLDANSEN 
De groepen 5/6 t/m 8 krijgen de aankomende weken 4 
stijldanslessen van professionele dansleerkrachten van 
Dance at School. Zij leren de Chachacha.  

Agenda: 
Woensdag 30 september: Opening 

Kinderboekenweek/ 

 Kinderboekenbal 

Maandag 5 oktober: Verhalenverteller 

Rudolf Roos – alle 

groepen  

 Groepen 7A en B 

excursie Tref-ik 

Verkeersquiz 

Donderdag 8 oktober: Afsluiting 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 9 oktober: Leerlingen vrij 

Maandag 12 t/m 16 okt: Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CROP-TOPJES 
Juf Patricia ziet steeds meer meisjes crop-topjes 
dragen bij gym maar zij wil graag dat de meisjes ook 
gewoon een T-shirt dragen.   

 

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 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

WOW-MIDDAG 
Ontdek de Wildernis Onder Water bij 
Oostvaardersplassen Almere en ga 3 oktober op 
ontdekkingstocht tijdens de WOW-middag. 

Een ‘Onderwater Boswachter’ neemt je mee in de 
wondere onderwaterwereld. Met loeppotjes, emmertjes, 
schepnetjes en onderwaterkijkers leer je hier van alles 
over. Natuurdetective Jac P. Struiner neemt je daarna 
mee op excursie en leert je over de samenhang tussen 
landleven en waterleven. 

Tijd: 13:30-15:00 

Leeftijd: vanaf ongeveer 7 jaar. Vanwege de corona-
maatregelen moeten ouders afstand houden en kunnen 
niet mee op excursie. We hebben een fijne 
horecagelegenheid en voldoende wandelpaden voor 
ouders tijdens het wachten. 

Kosten: €3,00 euro per kind bij online reserveren. €4,00 
als je ter plekke een kaartje koopt. Let op: Vol=Vol! 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/oostvaarder
splassen/wildernis-onder-water-oostvaardersplassen-
almere  

KINDERBOEKENFESTIVAL IN DE BIEB 
Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 
oktober staan de Almeerse bibliotheken in het teken 
van de Kinderboekenweek. Dit jaar staat de 
Kinderboekenweek in het teken van geschiedenis. 
 
De nieuwe bibliotheek stad organiseert speciale 
voorleesfeestjes. Je kunt een vulkaan maken, een 
steentje slijpen, voor een green screen terug naar het 
oude Egypte, kastelen bouwen met LEGO, hiërogliefen 
lezen, theatervoorstellingen bezoeken, oudhollandse 
spelletjes spelen... en nog veel meer. Het volledige 
programma op de bibliotheekwebsite 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/  

 

 

EXPEDITIE DIERENDAG 
Beste Pluto, Diesel, Lady of Bo, 

Trek je baasje van de bank en kom 4 oktober naar 
Outdoor park SEC Almere. Tijdens Expeditie Dierendag 
kan je laten zien wat jij allemaal kan en durft. 

Je gaat over een parcours met leuke hindernissen, door 
de funslang, in het water, door de modder, op het vlot, 
en achter de bal aan. 

Er is volop gezelligheid met een barretje met drankjes 
voor alle baasjes, een kraampje met leuke spulletjes en 
een gratis gezondheids-check-up voor jou. Bovendien 
mag jouw baas samen met je op de foto! 

 Inloop kan tot 14:00; het evenement eindigt om 15:00 

 

https://www.outdoorparkalmere.nl/dierendag  
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