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INGANGEN LEERLINGEN-OPSTELLING 

OUDERS 

Omdat het soms een opstopping is van ouders en 

kinderen willen wij dat de leerlingen ook via bepaalde 

ingangen via het plein naar de opstelplaatsen lopen en 

naar huis gaan. Wij verzoeken u dan ook bij die punten 

eventueel snel afscheid nemen en niet bij andere 

ophaal/breng punten te gaan staan om er zo voor te 

zorgen dat de 1,5 m regel voor iedereen hanteerbaar 

blijft.  

 

Groep 1/2 A en 3A  kleine plein  

Groep 1/2B Aan het einde van het Albabos 

Groep 1/2C Bij de heg Tapirstraat  

Groep 3B hoofdingang 

Groep 4A en 4B leerlingen lopen via middenpad grote 

plein naar opstelplaats, ouders evt. daar achter de heg 

zwaaien 

Groep 5 en 5/6 leerlingen lopen via het pad vanaf de 

Okapistraat naar de opstelplaats  

Groep 6 en 7B via zijingang naast IB 

Groep 7A/8A/8B via tussenpaadje Okapistraat naar 

opstelplaats grasveld of voetbalveldje.  

 
 

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Afgelopen maandag kwam de Medezeggenschapsraad 
(MR) voor het eerst weer bijeen na de zomervakantie. 
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde 
raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over 
het beleid van de school. Door de MR wordt 
meegedacht over het onderwijs aan uw kind. Op deze 
manier worden de onderwijsprocessen bewaakt en 
daarmee de onderwijskwaliteit. 

 

 

 

 

 

 

De MR komt dit schooljaar 9 keer jaar bijeen en het 
eerste half uur van de vergadering is openbaar.  

Namens de ouders zitten in de MR: 
Chris Brenner, voorzitter, vader van Benthe uit groep 
7b en Elin uit groep 3a 
Githa van Leuverden, moeder van Sanne uit groep 7a 
en Bas uit groep 4a 
Maikel Klaver, notulist, vader van Daniel uit groep 4a 
Namens het team zitten in de MR: 
Ellen Admiraal, secretaris, leerkracht groep 1/2c 
Irma Leutscher, correspondentie ouders, leerkracht 
groep 4a 
Sylvia Weijermars, vice voorzitter, leerkracht groep 7b 
  
Heeft u een vraag aan de MR? Dan kunt u dit kenbaar 
maken door aan juf Irma een SchouderCom-bericht te 
sturen. De eerstvolgende MR-vergadering is op 
dinsdag 29 september. 
 

 

 

VERSLAG MR VERGADERING 

Nieuwe en oude leden hebben zich voorgesteld 
De taken verdeeld en de MR-data zijn vastgesteld 
Het protocol van 25 augustus m.b.t. Corona is 
besproken.  
De grote drukte rondom het schoolplein is besproken 
en mogelijke oplossingen zijn aangekaart.  
De brand ‘verf’ brief naar de clusterdirecteur die op 23 
juni is verstuurd heeft nog geen reactie gehad en daar 
wordt nu opnieuw naar gevraagd.  
Het ventilatiesysteemprobleem is onder de aandacht 

gebracht bij diverse instanties en wordt nauw in de 

gaten gehouden. 

Het eerste half uur van de vergadering is openbaar 

- 29 sept. Dinsdag 
- 26 okt. Maandag 
- 30 nov. Maandag  
- 12 januari dinsdag 

Agenda: 
7 t/m 11 september: Oudergesprekweek 

Dinsdag 15 september: Sportochtend 5/6 

 Sportmiddag 1/2  

Woensdag 16 september: Sportochtend 3/4 

Donderdag 17 september: Sportochtend 7/8 

Maandag 21 september: Leerlingen vrij 

Woensdag 30 september: Opening 

Kinderboekenweek/ 

 Kinderboekenbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 15 februari maandag 
- 30 maart dinsdag 
- 19 apr. Maandag 
- 25 mei dinsdag 
- 14 juni maandag 

 

 

ROOKVRIJE SCHOOL 
Een gezonde leeromgeving 
vinden wij belangrijk. Daarom 
heeft onze school vanaf een 
rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het 
schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: 
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en 
bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere 
activiteiten buiten schooltijd. 
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een 

rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil 

leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving 

bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. 

Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en 

eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. 

Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten 

met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  

Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het 

schoolplein bij de ingang van het plein in het zicht van 

de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen 

van leerlingen.  

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar 

dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor 

onze kinderen. 

 

SJOEL STENEN GEZOCHT 
De kleuterjuffen zijn op zoek naar sjoel 

stenen. Mocht u deze hebben kunt u ze 

bij hen inleveren. Alvast bedankt!  

 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

(GRATIS) FOTOSHOOT MET JE HUISDIER 
Een foto van je huisdier heb je vast en zeker al. Maar 
hoeveel foto's heb je sámen met je huisdier? Juist, dat 
dacht Corrosia ook! Daarom organiseren zij op vrij 4 & 
za 5 sep een (gratis) fotoshoot waarbij je samen met 
jouw hond, kat, hamster of goudvis op de foto wordt 
gezet door een professioneel fotograaf! 

Deze (gratis) fotoshoot vindt plaats In het kader van 
onze huidige expositie *Cracks of Deviancy* van 
Valentina Gal. Enkele dagen na de fotoshoot kun je de 
afgedrukte foto ophalen in de expozaal van Corrosia 
Theater, Expo & Film en kun je alle resultaten 

bewonderen in ons pand: de foto's worden namelijk ook 
nog eens geëxposeerd! 

Wil je zeker zijn van jouw plekje voor de lens? Meld 
jezelf en je huisdier aan via de link.  

https://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/expo/met-je-
huisdier-op-de-foto 

 
ATELIERWEEKEND 
Kom kunst kijken tijdens het landelijke Atelierweekend 
op 5 en 6 september in Almere. 

Tijdens dit weekend stellen (beroeps)kunstenaars hun 
atelier open voor geïnteresseerden. Dat is dé kans om 
kunstenaars aan het werk te zien in hun atelier en voor 
de kunstenaars de kans om hun werk te tonen aan 
nieuw publiek. In Almere kan dit op diverse locaties bij: 

 Hilleke de Groot,Nieuwediepstraat 3, 1316 JC Almere 

 Huisgalerie Boormans, Cobrastraat 2, 1338 HL Almere 

 MAL Product, De Steiger 206, 1351 AW Almere. 

 

 
MUSICAL IN 1 DAG 
Op zondag 6 september kun je in bibliotheek Almere 
Stad meedoen aan een nieuwe editie van Musical in 1 
dag. 
Word in één middag een super-musicalster! Meedoen? 
Mail dan naar kantoor@theaterschoolalmere.nl Als je 
een bevestiging krijgt, sta je ingeschreven! Je ontvangt 
dan ook alle informatie over de invulling van deze dag. 

De repetitie begint om 11.30 uur. De voorstelling is om 
15.00 uur.  

Meedoen is gratis! kantoor@theaterschoolalmere.nl 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/  

 

https://www.uitinalmere.nl/agenda/2016369150/valentina-gal-cracks-of-deviancy
https://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/expo/met-je-huisdier-op-de-foto
https://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/expo/met-je-huisdier-op-de-foto
mailto:kantoor@theaterschoolalmere.nl
http://www.denieuwebibliotheek.nl/


DANSWORKSHOP 
Stichting Multiculturele Organisatie Almere organiseert 
(SMOA)  in 4 stadsdelen het 036 Dance Event. En 
deze zomer kunnen jongeren vier weken lang op 
zondag een dans workshop volgen. Er zijn vier stijlen 
en op een project dag worden deze alle vier 
uitgevoerd.  

De workshops in de verschillende stadsdelen 
• Zondag 23 augustus Stadhuisplein Almere 
• Zondag 30 augustus Globeplein Almere Buiten 
• Zondag 6 september Markt Almere Haven 
• Zondag 13 september Nederlandstraat Almere Poort 

Programma 

13:00 – 14:00: Hip hop workshop 
14:15 – 15:15: Afro dance workshop 
13:00 – 14:00: House dance workshop 
15:30 – 16:30: Street dance workshop 
16:45 – 17:45: Funk/Locking 
17:50  - 18.00: Pauze 
18:50 – 18.30: Sluiting 

Let op: VOL=VOL 

Per onderdeel mogen 15 deelnemers meedoen.  
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