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SINTERKLAASVIERING 
Wat was het woensdag weer een feest op school! 
Het begon al met de Pietenbrassband die de kinderen  
op het grote schoolplein op stond te wachten. Om half 9 
ging iedereen naar buiten en stonden er ook heel veel 
ouders op het plein om te kijken of Sinterklaas en zijn 
Pieten de weg naar onze school ook dit jaar weer zou 
kunnen vinden. En ja hoor in plaats van op zijn witte 
paard Americo kwam hij op een stalen witte ros 
aangereden. Blijkbaar was het paard ergens niet 
helemaal lekker geworden en was hij 3 aardige 
motorrijders tegengekomen die Sinterklaas en zijn 
Pieten wel naar onze school wilde brengen. Zo kwam 
alles toch nog goed. Omroep Flevoland was ook 
aanwezig bij onze intocht. Het filmpje daarvan kunt u 
terugkijken:  

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/166197/sint-
en-piet-gaan-de-basisscholen-langs  
 
Na de intocht gingen de groepen 5 t/m 8 de surprises 
uitpakken die weer erg mooi en origineel waren dit jaar!  
De groepen 1&2 kregen Lukas op bezoek! 
www.efremstein.com facebook: lukasopbezoek. Zij 
mochten net als de groepen 3 & 4 naar de schatkamer 
van Sinterklaas om een cadeautje uit te zoeken. 
Sinterklaas en zijn Pieten zijn ook bij alle groepen 
langsgeweest om de klassen persoonlijk toe te spreken 
en bij de groepen 5 t/m 8 nog een klassencadeau langs 
te brengen. 
Kortom iedereen heeft een fantastische dag gehad! Wij 
willen alle ouders die ons hebben geholpen om dit feest 
weer tot een succes te maken en ook de afgelopen 
weken hebben geholpen bij het bakken van  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pepernoten, mutsen versieren, versieren van de 
schatkamer etc. heel hartelijk bedanken voor alle hulp! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERST 
Vandaag zijn we alweer begonnen met het inrichten 
van de school in Kerstsfeer. Mocht u maandagochtend 
nog tijd hebben om ons te helpen om de halletjes bij de 
groepen te versieren dan bent u van harte welkom.  
 

Kerstmenu: Vanaf aanstaande maandag hangen de 

lijsten voor het kerstdiner, dat op woensdagavond 19 
december van 17.30-19.00 uur plaats zal vinden, op de 
deur van de klas. Hierop u kunt aangeven wat u gaat 
maken, omdat wij niet zelf voor de hele school voor een 
kerstdiner kunnen zorgen. Wij vragen u een gerechtje 
te maken voor 10 personen en graag zo gevarieerd 
mogelijk. Wilt u daarom even goed kijken wat andere 
ouders/verzorgers hebben opgeschreven om te maken. 
Mocht u zoon/dochter in de bovenbouw zitten en alleen 
naar school komen, wilt u dan even aan hem/haar 
doorgeven wat u gaat maken zodat hij/zij het op de lijst 

Agenda: 
 

Maandag 10 december: MR vergadering 

Vrijdag 14 december: Foute kersttruiendag 

Maandag 17 december: Kinderraad 

bijeenkomst 

Woensdag 19 december: Klassenouderbijeen-

komst 8.30 uur 

Kerstdiner 17.30- 

    19.00 uur 

Vrijdag 21 december: Leerlingen vrij 

Maandag 24 dec./4jan: Kerstvakantie 
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kan zetten. Er zal ook bij ieder buffet een tafel zijn voor 
halal hapjes.  
 
Op internet/pinterest zijn leuke ideeën voor het 
kerstdiner te vinden. 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstkaarten: 
Ook dit jaar worden er weer door de hele school 
kaarten gemaakt voor het verzorgingstehuis. De 
kaarten zullen op dinsdagmiddag 18 december door 
groep 7B daar worden rondgebracht. 
Ook zullen er kaarten gemaakt worden voor de actie 
van het Ouderenfonds. Zij zullen er dan voor zorgen dat 
de kaarten bij eenzame ouderen terecht komen. 
 
 

Kerststukjes: 
Dinsdag 18 december zullen er door de leerlingen ook 
weer kerststukjes worden gemaakt. Hiervoor moeten de 
kinderen van de groepen 1 t/m 7 maandag 17 
december een bakje/oase/ versiering en een kaars 
meenemen in een tas voorzien van naam. De groepen 
8 hoeven niets mee te nemen. Zij krijgen op 
dinsdagochtend 18 december van 10.00-11.30 uur een 
workshop kerststukjes maken bij Ranzijn. 
 
 

Kerstdiner: 
Op woensdagavond 19 december vindt het traditionele 
kerstdiner plaats. De leerlingen mogen in hun mooie 
kleding naar school om te smullen van alle lekkernijen 
die hiervoor door de ouders zijn gemaakt.  
Voor het kerstdiner moeten ze op dinsdag 18 december 
een bord/beker en bestek (allen voorzien van naam) in 
een plastic tas, ook voorzien van naam. mee naar 
school nemen.  
De entree voor het kerstdiner is via de halletjes van het 
grote schoolplein en de zij-ingang van het kleine 
schoolplein. De deuren gaan om 17.20 open en wij 
willen u verzoeken om de klas zo snel mogelijk weer te 
verlaten zodat er op tijd met het kerstdiner kan worden 
begonnen. Alleen de ouders die zijn uitgenodigd om bij 
het kerstdiner aanwezig te zijn blijven in de groep of bij 
het buffet in de hal. Vanaf 19.00 uur – NIET EERDER – 
kunt u uw zoon/dochter binnen ophalen bij de deur van 
de klas. Mocht uw zoon/dochter toch alleen naar huis 

mogen wilt u dit dan van tevoren aangeven bij de 
leerkracht.  
 

 
Gluhwein en warme chocolademelk 
U bent van harte welkom om tijdens het kerstdiner een 
gluhwein of warme chocolademelk te komen drinken op 
het Zeemeeuwplein voor de gezelligheid. Wij verzoeken 
u, mocht u niet blijven maar op een later moment 
hiervoor terugkomen, dan gebruik te maken van de 
ingang van het kleine schoolplein zodat de deuren van 
het grote schoolplein op slot kunnen en de zijdeuren in 
de halletjes dicht, zodra het kerstdiner begint.  
   

 

 
 
FOUTE KERSTTRUIENDAG 
Aanstaande vrijdag 14 december doen wij mee met de 
Foute Kersttruiendag ten behoeve van het goede doel: 
Save the children. Het team zal dan een foute kersttrui 
dragen en wij hopen dat ook zoveel mogelijk kinderen 
dit doen. 
Voor deze actie willen wij, door het inleveren van lege 
flessen, ook een steentje bijdragen aan kinderen in 
nood. Wilt u uw lege flessen bij ons inleveren zodat wij 
een zo hoog mogelijk bedrag aan hen kunnen 
overhandigen. Alvast bedankt! 
 

GEVRAAGD: GLAZEN POTJES! 
Wij zijn op zoek naar glazen potjes (bv. Olvarit). Mocht u 
deze hebben dan zijn wij daar erg blij mee!  
 

JUF CLAUDIA GETROUWD 
Afgelopen vrijdag is juf Claudia in het huwelijksbootje 
gestapt. Via deze weg wil ze de kinderen en ouders 
heel hartelijk bedanken voor de mooie rozen en de 
prachtige hartjes die ze in ontvangst mocht nemen.  
 

 



BERICHT VANUIT DE MR 

Beste mede-ouders, 

Wij willen met zijn allen dat onze kinderen veilig 

op school zitten en nog meer dat ze ook veilig 

thuiskomen. Bij de MR komen berichten binnen 

dat er onveilige situaties voor de school 

ontstaan door auto’s die dubbel parkeren, 

stilstaan bij de gele strepen of zelfs op de 

stoep staan.  

Als ouders begrijpen we heel goed dat er goede 

redenen kunnen zijn om je kind met de auto 

naar school te brengen, hoewel lopen of fietsen 

natuurlijk ook heel gezellig en gezond is.  

Het jaargetijde van het mindere weer komt er 

aan en daarom willen we als mede-ouders vragen 

om aan de veiligheid van onze kinderen te 

denken als we met de auto naar school komen. 

Zet je auto niet dubbel, op de stoep of naast 

een gele lijn. Naast de school in de Tapirstraat 

en Okapistraat kan je je kind ook afzetten. 

Laten wij met elkaar voorkomen dat er straks 

iets met een van onze kinderen gebeurt. Spreek 

elkaar ook vriendelijk aan als iemand wel voor 

een onveilige situatie zorgt, niet als berisping, 

maar wellicht is dit bericht die persoon ontgaan. 

Bedankt voor jullie inzet en zorgzaamheid,  

Iddo van Bakel 

Voorzitter MR 
 

 

NASCHOOLSE SPORT:  

ALLEMAAL BALLEN 
Woensdagmiddag 12 december gaat juf Patricia als 
naschoolse sport: “Allemaal ballen” geven. Mocht uw 
zoon/dochter hieraan mee willen doen dan kan hij/zij 
zich voor woensdagochtend opgeven via het formulier 
dat maandag zal worden uitgedeeld.  

 

 

 

 

BELANGRIJKE WIJZIGING OVERBLIJVEN 

(TSO) PER MAANDAG 10 DECEMBER! 
Het aantal kinderen dat tussen de middag overblijft 
groeit hard. Dat is natuurlijk alleen maar heel gezellig 
maar het vraagt ook om enkele organisatorische 
aanpassingen. Om het overblijven zo soepel  mogelijk 
te laten verlopen hebben wij samen met school bedacht  
dat de midden- en bovenbouw afzonderlijk van elkaar  
gaan eten en buitenspelen. De groepen  5 t/m 8 gaan 
tussen  12:00 -  12:30 uur éérst buiten spelen en 
daarna lunchen. Groepen 3 en 4 gaan eerst lunchen  
en daarna naar buiten. Op deze manier blijft zowel de 
lunch als het spelen op het plein overzichtelijk.  

Omdat wij met de bovenbouw zo snel mogelijk 
lekker buiten willen gaan spelen verzoeken wij alle 
ouders van de kinderen die NIET overblijven de 
kinderen om 12 uur op te halen en, als u bijv. nog 
met iemand een praatje wilt maken,  hen even mee 
te nemen buiten het grote plein.   

Voor de groepen 1/2  verandert er vooralsnog  niets, zij 
gaan na de lunch spelen op het kleuterplein.   

I.v.m. de groei van het aantal kinderen zijn wij dringend 
op zoek naar versterking van ons overblijfteam  voor de 
dinsdagen en/of donderdagen, en daarnaast voor inval. 
Het overblijven van uw kind(eren) is gratis op de dag 
dat u ons helpt met het overblijven. Ook ontvangt u een 
vrijwilligersvergoeding en wij betalen de vereiste 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  U kunt zich op 
geven bij Miranda van de administratie. De TSO neemt 
dan contact met u op.  

Gezelschapsspelletjes voor groep 3 t/m 8 
In deze periode van het jaar is de kans groot dat de 
kinderen bij slechte weersomstandigheden eens binnen 
blijven en daarom zijn wij op zoek naar spelletjes en 
klein speelgoed waarmee de kinderen zich kunnen 
vermaken. Heeft u nog spelletjes  in de kast staan die 
niet meer worden gebruikt?  De TSO is er heel blij mee. 
U kunt de spelletjes achterlaten op de tafel  t.o.  het 
prikbord op het Zeemeeuwplein. Hartelijk bedankt 
alvast! 

Gezonde broodtrommeltjes 
Wij merken dat steeds meer kinderen een trommeltje 
met gezonde inhoud bij zich hebben.  Tomaatjes, 
stukjes rauwkost, fruit, worst of  kaas. Superfijn!  

Contact 
Heeft u vragen? Opmerkingen? U kunt ons bereiken op 
036-5350942 of even mailen naar info@flexikids.nl 

 

 

MAD SCIENCE KOMT BIJ ONS OP  

SCHOOL! 

Dit schooljaar komt er een gekke wetenschapper van 
Mad Science de naschoolse  

Techniek & Wetenschap cursus verzorgen. 

mailto:info@flexikids.nl


Na een knallende aftrap met een spectaculaire Science 
show, kunnen kinderen zich opgeven voor de 
Wetenschap & Techniek cursus.  

(Let op dit zijn weer spiksplinternieuwe lessen)  

Kinderen worden gedurende 6 weken lang 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en spectaculaire demonstraties!  

Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de 
professor de Techniek en Wetenschap die daarachter 
zit uitleggen.  

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte 
slimme wetenschapper!  

Kinderen leren over beweging,licht en magneten.  

Er komt van alles aan bod! 

Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen 
spelenderwijs in aanraking met verschillende aspecten 
van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te 
onderzoeken en te ontdekken, maar ook om 
hypotheses te maken en te analyseren.  

Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast 
te maken voor Techniek & Wetenschap. Met behulp 
van de knotsgekke wetenschappers, spannende 
demonstraties en leuke activiteiten komen steeds meer 
kinderen in aanraking met de wereld van Techniek & 
Wetenschap! 

Geef je nu op via onze website: 
nederland.madscience.org 

Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan. 

 
NASCHOOLSE LESSEN AKT 
Op dit moment doen bijna 900 kinderen mee aan de 

gratis naschoolse sportlessen van het AKT en er zijn 

nog een aantal plekken vrij op verschillende locaties in 

Almere. Voor Gym+ en Sport+ kan iedereen zich vrij 

inschrijven. Wie mee wil doen aan KidsXtra, SportXtra 

of de ASM Academie kan een speciale uitnodiging aan 

de gymleerkracht vragen. Geen gymleerkracht op 

school? Overleg dan met de groepsleerkracht of neem 

contact op met akt-team@asg.nl Op 

www.sportiefalmere.nl is alle informatie over de lessen 

te vinden. 

 

 

 

 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

HARTSTOCHT WINTER WALK  

Wandel op zaterdag 8 december 2018 mee met de 
gezellige Hartstocht Winter Walk. Een 
hartverwarmende wandeling door het Almeerderhout. 

In samenwerking met Staatsbosbeheer biedt de 
Hartstichting verschillende routes aan over 
Stadslandgoed de Kemphaan in het Almeerderhout. De 
routes van 5, 10 en 15 km starten vanaf het 
Buitencentrum van Staatsbosbeheer in een 
hartverwarmende kerstsfeer. Onderweg word je 
toegezongen met Christmas carols, kom je langs de 
Koek-en-Zopie post, kan je aapjes kijken bij Stichting 
AAP en kom je langs een echte beverburcht. 
 
Met jouw deelname heb jij niet alleen een goede dag 
maar steun je ook het goede doel!  
 
Hartstocht met de Beverbus 
Minder goed ter been of deelnemen met kleine 
kinderen? Ontdek het Almeerderhout vanuit de 
Beverbus, een ecokar in kerstsfeer. Onderweg rijd je 
natuurlijk langs de Koek-en-Zopie post en vertelt de 
gids je alles over dit bosrijke gebied.  
 
Het is mogelijk om meteen een lunchpakket te bestellen 
bij aanmelding voor €7,50. 
Klik op meer informatie. http://bit.ly/2Q6ncLQ  
 

 

KERSTBOOM VERSIEREN KAF 
Ben je tussen de 4 en 14 jaar? Kom dan naar KAF om 
mee te helpen de KunstKerstboom die in de hal staat 
mooi te versieren. 

Vanaf 13.00 uur ga je aan de slag met het maken van 
kerstversieringen voor in de kerstboom die in de hal 
van KAF staat. Thema dit jaar is: elk kind een dak 
boven zijn hoofd. Samen met een echte kunstenaar 
maak je een “tiny house” kerstversiering die om 15.00 
uur allemaal in de boom gehangen worden. 
 
Om 16.00 uur wordt het event afgesloten met warme 
chocolademelk én een verrassing! Kom je ook? 
Deelname is gratis. 
http://www.kleurincultuur.com/  
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DIKKIE DIK IN KAF 
De katachtige kindervriend Dikkie Dik komt naar KAF 
op zondag 9 december. Wie kent hem niet? 

Hoe is het... om Dikkie Dik te zijn? Als je op vier pootjes 
loopt en niet kan praten, maar wel kopjes geeft. Als je 
zomaar mag gaan liggen, op hele gekke plekken - of 
juist druk over de toetsen van de piano rent, danst met 
je beste vriendjes en stiekem in de vissenkom grabbelt, 
om daarna lekker te dromen van alle spannende 
avonturen die je mee maakt. 
 
In ‘Dikkie Dik & Ik' kan het allemaal. Want het is feest! 
De oranje kater is jarig. Dat vieren we met een 
theaterervaring die zich niet beperkt tot de theaterzaal. 
 
Vanaf het moment dat je het theater binnen komt, 
bevind je je in de wereld van een kat. 
 
Doe je mee? 
 
In de voorstelling beweegt Dikkie Dik zich middels 
interactieve projecties en videobeelden door de ruimte. 
Twee acteurs brengen met fysiek spel, veel slapstick en 
humor samen de wereld van Dikkie Dik tot leven. Ze 
spelen een spel met verdwijnen en verschijnen, met 
fantasie en werkelijkheid. Maar is hun fantasie niet te 
groot? Zie jij wat ik zie? 
 
Naast de voorstelling is ook de foyer omgetoverd tot 
een kattenwereld. Alles wordt gezien vanuit 
kattenperspectief. Bijna alles is een slaapplek. Het 
kleed kan zomaar van de uitvergrote tafel getrokken 
worden en met je pootje kun je vissen uit de vissenkom 
pakken!  
 
‘Dikkie Dik & Ik' is een foyer- en zaalprogramma in één: 
een knaller van een combinatie die als geheel moet 
worden beleefd. 
 
Met originele Dikkie Dik-illustraties van Jet Boeke. 
http://kaf.nl/dikkiedik  
 
 

ALLE LIEDJES MET EEN STRIK EROM 
Alle liedjes met een strik erom is een bruisend 
programma vol livemuziek, waarin Theater Van Santen 
de meest gespeelde en 
gevraagde liedjes nog eens de 
revue laat passeren. 
Theater Van Santen maakt 
sinds 1994 muziektheater. 
Daarom hebben we een selectie 
gemaakt van de meest 
succesvolle nummers die we de 
afgelopen twintig jaar mochten 
brengen. Veel liedjes uit Alle 
liedjes met een strik erom zijn 
bekend, dus meezingen is 
onvermijdelijk. De bandleden 
begeleiden niet alleen, maar zij 
vertellen tussendoor ook over de muziek en de 
instrumenten die ze bespelen. Kinderen krijgen de 
gelegenheid om mee te doen op het toneel of zelf een 
liedje ten gehore te brengen op een instrument. 

Een greep uit het repertoire:  
Zeg Roodkapje - Uit Artis is een beer ontsnapt – Een 
treintje ging uit rijden – Een spinnetje – Hansje Pansje 
kevertje – De grote banaan uit Afrika – Vlieg op, dikke 
bromvlieg! – In de maneschijn – Smakelijk eten – 
Onder moeders paraplu – Hoofd, schouders, knie en 
teen – Drie kleine kleutertjes - Deze vuist op deze 
vuist– Je hebt twee armen – Poesje mauw – Leuk is 
raar en natuurlijk Leve het nijlpaard! 
  
Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,-. 

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

Koop kaarten via iDeal 
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