
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF      
6 september 2019 Jaargang 19 nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KALENDER 
Vandaag ontvangt u onze jaarkalender via uw (oudste) 
kind. U mist in de kalender nog de data van het kamp 
groep 8, deze zullen wij zo spoedig mogelijk doorgeven 
aan de ouders van deze leerlingen.  
Inmiddels is wel bekend wanneer de schoolfotograaf 
langs gaat komen (een andere fotograaf). De 
schoolfotograaf zal op 8 en 9 april bij ons aanwezig zijn. 
U kunt dit nog even zelf op uw kalender aanvullen dus.  
Ook mist u nog de data van de MR-vergaderingen, 
deze zullen wij zo spoedig mogelijk aan u doorgeven. 
Het eerste deel van deze vergaderingen is open voor 
ouders om daarbij aanwezig te zijn. Het tweede 
gedeelte van de vergadering is besloten.  
 

 
OUDERHULP  
Zonder uw hulp kunnen wij niet op school. De groepen 
kunnen uw hulp op verschillende manieren gebruiken, 
structureel of incidenteel. Bijvoorbeeld bij het 
luizenpluizen (ong. 20 minuten na iedere vakantie), 
lezen met kinderen (half uurtje per week), I-pad (half 
uurtje per week), techniek (een uur per week), flitsen, 
bibliotheek, pepernoten bakken, versieren Sint/Kerst, 
begeleiden sportdag, kamp, knutselen 
midzomerbuurtfeest etc.. Mocht u ons bij het een of 
ander kunnen helpen kunt u dit doorgeven aan de 
leerkracht, eventueel tijdens het 10-minutengesprek. 
Mocht u niet iedere week kunnen helpen maar om de 
week of incidenteel, ook geen probleem alle beetjes 
helpen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OUDERGESPREKKEN 
Op dinsdag 10 en donderdag 12 september vinden de 
eerste oudergesprekken plaats. Er heeft natuurlijk een 
overdracht plaatsgevonden tussen de leerkrachten van 
de groep waar uw zoon/dochter vandaan is gekomen 
met de nieuwe leerkracht, maar wij zijn ook benieuwd 
naar wat u te vertellen heeft over uw zoon/dochter. Wat 
zijn belangrijke zaken voor ons om te weten, waar is uw 
kind goed in, wat vindt hij/zij leuk om te doen of wat 
vindt hij/zij lastig, wat verwacht u van de leerkracht en 
wat kunt u voor ons betekenen. Deze zaken zullen 
besproken worden tijdens deze startgesprekken.  
Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven dan kunt u 
dit uiterlijk vandaag nog doen. Anders krijgt u een tijd 
van de leerkracht. De groepen 1/2 hebben alleen een 
startgesprek met de ouders van nieuwe leerlingen.  
 
Denkt u eraan het formulier dat bij de nieuwsbrief van 
vorige week als bijlage bij de nieuwsbrief was 
toegevoegd,  ingevuld mee naar het gesprek te nemen. 
Mocht u moeite hebben met het invullen dan kunt u 
deze zaken mondeling doorgeven tijdens het 10-
minuten gesprek. 
 
De groepen 8 hebben geen 10-minuten gesprekken. 
Hiervoor is op dinsdag 10 september een 
informatieavond met betrekking tot het Voortgezet 
Onderwijs gepland om 17.00 uur in het lokaal van 
groep 8B. Wij hopen de ouders van deze groepen dan 
ook hier te mogen verwelkomen. Kunt u de leerkracht 
op de hoogte stellen of uw wel/niet aanwezig kunt zijn 
deze avond. Alvast bedankt. 
 
 

OVERBLIJF 
Indien u vaste dagen overblijf afneemt hoeft u uw 
zoon/dochter niet op de lijst in het Zeemeeuwplein te 
zetten. Alleen als hij/zij niet komt die dag dan wel graag 
noteren dat hij/zij niet aanwezig is. Leerlingen die nieuw 
zijn en gebruik willen maken van de overblijf dienen 
zich altijd te registreren bij Flexikids via de website, ook 
als u geen vaste dagen afneemt maar incidenteel van 
de overblijf gebruik gaat maken. 

https://albatros.asg.nl/overblijf-en-bso 

 
TOESTEMMING BEELDMATERIAAL  
Het formulier met betrekking tot het toestemming  
geven voor het gebruik van beeldmateriaal treft u aan in 
SchouderCom. Wilt u ook dit formulier zo spoedig 
mogelijk invullen op uw computer of in de app. Als u dit 
niet invult gaan wij ervan uit dat u geen bewaar heeft 
om beeldmateriaal te gebruiken. 

Agenda: 

 
Dinsdag 10 september: Oudergesprekmiddag 

17.00 uur 

informatieavond VO 

groep 8 – lokaal 8B 

Donderdag 12 september: s’middags vrij 

Oudergesprek 

middag/avond 

Dinsdag 17 september: Sportochtend 5/6 

    Sportmiddag 1/2 

Donderdag 19 september: Sportochtend 7/8 

    Sportmiddag 3/4 

Maandag 23 september: MR vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://albatros.asg.nl/overblijf-en-bso


 Op de desktop: via Mijn gegevens 

 In de App: via Meer > Privacy en overige 
vragen 

 
SPORTDAGEN 
Omdat het een kort schooljaar is, en we aan het einde 
van het schooljaar nog zoveel andere activiteiten 
moeten plannen, hebben we bedacht dit jaar de 
sportdag aan het begin van het schooljaar te houden 
omdat deze heel goed aansluit bij ons eerste thema: 
Gezonde School. Deze sportochtenden/middagen zijn 
gewoon in en om de school en de leerlingen die aan de 
beurt zijn komen dan ook al in sportkleding op school 
en gaan eerst naar de klas. De gewone gymlessen 
komen te vervallen. 
 
Op dinsdagochtend 17 september krijgen de groepen 
4/5/5/6A/6B clinics: handbal, karate, dans en 
tafeltennis. 
 
De groepen 1/2 gaan dinsdagmiddag diverse sport- en 
spel activiteiten doen op het plein door middel van 
opdrachtkaarten. Zij mogen als ze dat leuk vinden in 
feestelijke kleding komen. 
 
Op donderdag 19 september krijgen de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 clinics: handboogschieten, 
tafeltennis, karate en handbal. 
 
De groepen 3A/3B en 4 gaan donderdagmiddag 
diverse sport- en spel activiteiten doen op het plein 
door middel van opdrachtkaarten. 
 
Voor deze sportdagen kunnen we uw hulp al goed 
gebruiken. Mocht u het leuk vinden om een groepje 
te begeleiden of helpen met het verzorgen van de 
pauzepost dan kunt u dit doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind. Alvast bedankt namens de 
leerkrachten en kinderen!! 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND  
 
OPENING NIEUWE MOUNTAINBIKEROUTE 
Eindelijk is het dan zover: na ruim drie jaar 
voorbereiding en driekwart jaar bouwen, wordt de 
nieuwe mountainbikeroute Kemphaan-Braambergen op 
zaterdag 7 september 2019 officieel geopend. 

Beide parkoersen van respectievelijk 6,2 en 5,8 km zijn 
volledig gereed en worden samen onder de naam Giant 
LIV Track met alle betrokken partijen officieel geopend 
op zaterdag 7 september 2019 om 10.00 uur, op het 
Outdoorpark SEC Almere, Verlaatweg 2, 1358 AJ 
Almere. Het Outdoorpark is gekozen als officieel 
trailcenter en hoofdstartpunt van beide routes. Bij het 
trailcenter zijn een hangout, horecavoorziening, 
kleedruimte, fietsenstalling, parkeerruimte en 
technische voorzieningen voorhanden zodat bikers van 
in en buiten Almere zowel voor als na hun rit een 
prachtig meetingpoint direct aan de route hebben. 

De openingshandelingen zullen bestaan uit het 
doorknippen van een lint door de heer J.Lindenbergh, 

wethouder Financiën, Sport, Digitalisering en 
Dienstverlening van de Gemeente Almere. Aansluitend 
zal een routebord worden onthuld. Daarna zal er een 
stoet fietsers vertrekken richting de locatie 
Braambergen/Groenlingweg waar eveneens een 
routebord zal worden onthuld. Na de officiële opening 
van het parkoersgedeelte Braambergen krijgen de 
triatleten die op zondag 8 september deelnemen aan 
het NK Crosstriatlon de gelegenheid tot 14:00 uur het 
wedstrijdparkoers te verkennen. 

 

HAVENFESTIVAL 
Bezoek het gratis toegankelijke klassieke 
Havenkomconcert, struin op zaterdag en zondag over 
de kunstmarkt langs de Kerkgracht of op zondag over 
de brocante- en antiekmarkt in de havenkom, luister 
naar jong talent en bezoek het gitaarconcert. Smul het 
hele weekend van de heerlijkste gerechten op de 
Havenkom Proeverij en geniet van straattheater en 
jonge musici. Vaar mee op authentieke botters op het 
Gooimeer of luister naar de stoere zeemansliederen 
van de shantykoren. 

FESTIVAL ROLLING NATURE 
Op zondag 8 september organiseert Stad & Natuur de 
derde keer ‘Festival Rolling Nature’ op Stadslandgoed 
De Kemphaan. Het thema is deze keer 'Van Almeerse 
bodem'. 
 
Festival Rolling Nature De Kemphaan is een initiatief 
van Stad & Natuur Almere. Het natuur- en 
cultuurfestival is bestemd voor iedereen – van 0 tot 100 
- met een groen hart en een frisse neus. Op 8 
september van 12-16 uur voel en beleef je de 
veelzijdigheid van Stadslandgoed De Kemphaan! 
 
Veelzijdige activiteiten 
Festival Rolling Nature De Kemphaan is gebaseerd op 
de populaire Foodtruck Festivals, maar dit keer is het 
belangrijkste ingrediënt niet food, maar de natuur. Als 
bezoeker kun je aan de slag met diverse zeer 
uiteenlopende activiteiten. Zo kun je aan de slag bij de 
trucks/bussen van Oerz, de Stad en Natuurbus en de 
Kunstbus. Op cultureel gebied hebben we De Koning 
van de Speeltuin met een heuse Bellenblaasfiets, 
waarmee jij de mooiste en grootste bellen produceert. 
Of fiets op de spinning Sofa, terwijl iemand anders 
uitrust op de bank! Ook kun je meedoen met Fiets je 
schilderij, al fietsend stuur je de kwasten aan op het 
witte doek. Verder zijn er verschillende informatie-, 
educatie- en doe-stands. 
 
Festival Rolling Nature is een jaarlijks terugkerend 
natuurevenement, op de Kemphaan vindt het plaats 
rondom Stad & Natuur, Kemphaanstraat 1. In het 
voorjaar is er ook een editie aan de Almeerse kant van 
de Oostvaardersplassen. 

http://www.facebook.com/Stadennatuur/  

 

http://www.facebook.com/Stadennatuur/


JEUGDTHEATER 6+: ALI BABA EN DE 40 
ROVERS 

8 september 2019, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

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

 
Het bekende sprookje van Ali Baba en de 40 rovers in 
een modern jasje. 
In een grote stad wonen twee broers, Kassim Baba en 
Ali Baba. 
Ali B is straatveger en op een dag veegt hij de straten 
op het industrieterrein vlak buiten de stad. Hij ziet hoe 
40 mannen op 40 motors halt houden voor een 
elektriciteitskast langs de kant van de weg. 
Met luide stem roepen ze "Sesam open U" en als 
vanzelf zwaait de deur van de elektriciteitskast open. 
De 40 mannen gaan naar binnen, komen kort daarna 
weer tevoorschijn, stappen op hun motor en rijden weg. 
Ali B. is vreselijk nieuwsgierig dus roept ook hij "Sesam 
open U". In de elektriciteitskast ontdekt hij een schat, 
groter dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. 
Een schat, die hem kan helpen zijn diepste verlangen 
te vervullen.... 

 
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 
 

WEEK VAN DE ALFABETISERING: 
VOORLEZEN EN MEET & GREET MET 
KIKKER 

11 september 2019, van 10:30 tot 12:30 | Almere Stad | 
de etalage 

Kosten: Gratis 

 

In de Week van de Alfabetisering leest Robert Mienstra 
het boek Kikker is Kikker voor. 
Op de voorleesochtend in de Week van de 
Alfabetisering leest journalist Robert Mienstra het 
boek Kikker is Kikker van Max Velthuijs voor. En ... 
Kikker is zelf aanwezig! 

Almeerse opa's en oma's die tussen 9 en 13 september 
hun kleinkind lid maken van de bibliotheek krijgen het 
boekje Kikker is Kikker cadeau (zolang de voorraad 
strekt). Meld je bij de klantenservicebalie in de 
bibliotheken en neem het boekje meteen mee naar 
huis. 

  
 

 

 

 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2899;a_id=1782
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2899;a_id=1782

