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1. Agenda
Dinsdag 5-12:
Woensdag 06-12:
Donderdag 07-12:

Sinterklaas komt op school; continurooster tot 14.15 uur
’s Middags vanaf 12 uur wordt de school in kerstsfeer gebracht; helpt u mee
Bijeenkomst van de gemeente Almere over Passend Onderwijs Op OBS De
Watertuin (zie ingezonden bericht)

Donderdag 14-12:

Een gastles van Oké op school over de gevaren van vuurwerk voor de leerlingen
van de groepen 7 en 8;
Gon; ’s morgens afwezig i.v.m. een studiebijeenkomst van de ASG directies

Maandag 18-12:

De volgende nieuwsbrief komt uit.

2. Sinterklaas op school: alle informatie op een rij voor de feestelijke dag


08.15 uur: de schooldeuren gaan open. Alle kinderen worden zo snel mogelijk in de klas verwacht.



De jassen mogen aanblijven.



De ouders gaan weer naar buiten en wachten hier op de kinderen en Sinterklaas




8.30 uur de kinderen komen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten om Sinterklaas te
verwelkomen.
We hebben een continu rooster tot 14.15 uur.



Geeft u uw kind een lunchpakketje met drinken mee?



De kinderen krijgen een tussendoortje met drinken van school.



14.15 uur is het feest afgelopen en zijn alle kinderen vrij.

Wat is er weer hard gewerkt!
Heeft u al een kijkje genomen op de eerste en
tweede ring bij alle prachtige surprises die de
hulppieten gemaakt hebben!
Het is beslist de moeite waard!
Alle hulppieten bedankt!

3. Versiermiddag voor de Kerst op woensdagmiddag 6 december
De Sint verdwijnt weer naar Spanje en de Kerst is in aantocht.
Komt u het team helpen om de school in kerstsfeer te brengen? Vanaf 12 uur bent u hartelijk welkom om ons
te ondersteunen. Natuurlijk begrijpen we dat u ook voor uw kind (eren) zorgt deze middag. Maar neem uw
kind(eren) gewoon gezellig mee. Smeer thuis vast een broodje dan kan uw kind met de andere kinderen
eten en daarna kunnen ze gezellig spelen.

4. Oké op school geeft een gastles over vuurwerk voor de groepen 7 en 8
Waar gaat de les over?
Steeds meer kinderen/jongeren raken geïnteresseerd in vuurwerk en gaan het ook afsteken.
Zij staan echter vaak niet stil bij wat de gevaren van vuurwerk (kunnen) zijn.
Door middel van actieve oefeningen, informatie en filmpjes wordt het inzicht vergroot in de gevaren en
nadelen van vuurwerk. Er wordt in deze les tevens uitgelegd hoe je veilig kan omgaan met vuurwerk.

Wat zijn de hoofdthema’s?
Soorten vuurwerk, legaal en illegaal vuurwerk, gevaren en nadelen, strafbare feiten en preventie.

5. Sasja en Annemieke op studiereis naar Finland
In de week van 11 tot en met 14 december wordt er voor opleidingsscholen van PABO
Windesheim een studiereis naar Finland georganiseerd. De Egelantier is al jaren
opleidingsschool en het leek ons een mooie kans om collega’s een kijkje in het buitenlandse
onderwijs te laten nemen. Sasja Steenhagen, onze leerkracht van groep 8A en Annemieke
Korevaar onze intern begeleider gaan mee op studiereis.
Dit betekent dat voor groep 8A dat er deze week een andere bezetting geregeld is. Helaas is er geen
invalkracht beschikbaar en daarom hebben een aantal teamleden zich bereid verklaard om deze week groep
8A een dag les te geven. Het rooster ziet er als volgt uit:
Maandag11-12: Melissa (juf van groep 6); s’s middags gym van Bianca en een les van Jetty
Dinsdag 12-12: Yvonne (juf van groep 5)
Woensdag 13-12: Anouk, LIO-er van groep 7)
Donderdag 14-12: Tessa (juf van groep 1/2B)
Het betekent voor de leerlingen dat zij deze week meerdere leerkrachten in de groep zien. Gelukkig zijn het
allemaal bekende collega’s. Het is bovendien een voorproefje voor volgend jaar op het voortgezet onderwijs,
waar zij dagelijks met meerdere leerkrachten geconfronteerd worden.
We zijn erg blij dat we dit op deze manier hebben kunnen opvangen met elkaar. En we hopen dat Sasja en
Annemieke een inspirerende studiereis hebben en vol ideeën weer bij ons terugkomen.
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6. Aangepast gymrooster op maandag 11 december
In verband met de afwezigheid van Sasja zal het gymrooster op maandag 11 december aangepast worden.
’s Morgens gym: groepen 3, 4, 5, 6 en 7.
’s Middags gym: de beide groepen 8

7. Gezonde tussendoortjes en gezonde drankjes
De leerlingenraad van de school heeft tijdens de vergadering van november gemeld dat er een
verandering lijkt te zijn in wat de leerlingen meenemen als tussendoortje. En ja ze hebben gelijk; we hebben
er de laatste week extra opgelet en we zien koeken, stukken taart en reepjes uit de tassen komen. Dit is
geen goede zaak.
We hebben Europees fruit op drie dagen en de andere dagen mogen kinderen verantwoorde kleine hapjes
mee nemen. Dit kan een boterham, ontbijtkoek, liga of biscuitjes zijn, maar onze voorkeur gaat uit naar fruit.
Wilt u erop toezien dat alleen deze zaken meegaan in de tas van uw kind. Want alle andere koeken etc
zullen wij niet langer laten opeten. Uw kind heeft die dag dan geen tussendoortje.

Gezonde drankjes
In de uitzending van Radar die op 20 november uitgezonden werd is uitgebreid aandacht besteed aan
verschillende frisdranken die kinderen drinken en ook meenemen naar school.
Het suikergehalte van de dranken werd benoemd en hieronder een overzicht van 225ml van de meest
gedronken frisdranken:
Wicky: 16.5 gram suiker: dat is gelijk aan 4 suikerklontjes
Appelsap: 25,75 gram suiker; dat is gelijk aan 6,5 suikerklontjes
Sinaasappelsap 22 gram suiker; dat is gelijk aan 5,5 suikerklontjes
Tijdens de uitzending van Radar melde een internist van het LUMC, dat we maar een paar keer per week dit
soort suikerbommetjes moeten gebruiken, omdat het anders een gevaar voor de gezondheid op gaat
leveren.
We willen allemaal onze kinderen het beste geven; met dure vruchtensappen doen we dit
klaarblijkelijk niet.
We raden u dan ook aan om, net als op de woensdagen, uw kind water of thee mee te geven. En u
zult het begrijpen; thee zonder suiker!

8. De wateroverlast op het plein
Er is door de school contact gelegd met de gemeente over de wateroverlast. Ook verschillende ouders
hebben de gemeente hierover aangesproken. We vinden het fijn dat u ook meedenkt en kritisch bent op de
verzorging van de schoolomgeving. Dank hiervoor.
Inmiddels is gemeentewerken langs geweest en hebben de situatie onderzocht. Er blijkt een rioolpijp kapot
te zijn. Deze wordt zo spoedig mogelijk gerepareerd, maar er zijn graaf werkzaamheden nodig en hiervoor
worden we opgenomen in de planning,

9. Ingezonden bericht
UITNODIGING: Samenwerkingsverband Passend onderwijs Almere organiseert met de gemeente Almere
een bijeenkomst om het gesprek te voeren met ouders.
THEMA: Medewerkers van Actief Ouderschap gaan in gesprek met ouders en
professionals over de wensen en verwachtingen rondom partnerschap voor de
kinderen.
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De professional van school of jeugdhulp wordt verzocht om 2 ouders mee te nemen
TIJDSTIP: Donderdag 7 december 2017 van 15.30 tot 17.00 uur
LOCATIE: SBO de Watertuin, Churchillweg 3, 1314 RA Almere
.
Meer info en/of opgeven bij dienstverlening@passendonderwijs-almere.nl

10.

Nieuws van Tierelier en Kiekeboe

Tierelier:
Thema Feesten: Het Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest is in volle gang. Dit zijn spannende tijden voor alle peuters. De groep en
de hal zijn in Sinterklaas sfeer versierd. De kinderen vermaken zich met de verkleedkleren,
pepernoten maken van klei, het huis van Sinterklaas bouwen, over het dak lopen en pakjes
gooien in de schoorsteen, boekjes voorgelezen, liedjes gezongen, schoentjes gezet,
speculaaspoppen versierd en nog veel meer.

Op maandag 4 en dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op de speelzaal. Wie weet ligt er voor
ieder kind een cadeautje klaar ……
Op dinsdagochtend 5 december worden de kinderen en u om 08.15 in het lokaal verwacht en om 08.30 uur
verwelkomen wij samen met de leerlingen van basisschool De Egelantier de Sint en zijn Pieten en er is voor
ons ook een plekje gereserveerd op het grote schoolplein.
Wij vragen de ouders van dinsdagochtend groep om bij hun kind te blijven. Indien dit niet mogelijk is, geef
het door aan de leidsters.
Wij hopen met z’n allen op een leuk en gezellig Sinterklaasfeest.

Pietengym
Ook de peuters hebben afgelopen dinsdag Pietengym gedaan in onze eigen ruimte. Zij hebben als echte
Pieten door de hoepel, onder de tafel en de tunnel gekropen.
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Na het Sinterklaasfeest gaan wij door met onze volgende thema feesten : Kerst
Groetjes team Tierelier

Kiekeboe
De dagen zijn korter en het wordt kouder en vroeger donker.
Nog een paar nachtjes en dan komt Sinterklaas. Ja zeker, hier bij de BSO verheugen
we ons erg op zijn komst. De groep is versierd met knutsels, knipsels en plakwerkjes
van ons. We hebben pepernoten gebakken, echt superlekker!
Oh ja en een keertje na schooltijd was het zo’n rommel bij ons op de groep. Jullie raden het al; de
rommelpiet was langs geweest.
Tijdens het opruimen vonden we iets lekkers in onze schoen. MMM!
Wij zijn kleine hulppietjes en brengen alvast wat pakjes rond door de groep.
De BSO sluit dinsdag 5 december 2017 om 17:00uur.
De BSO sluit vrijdag 22 december 2017 om 14:00uur.
Dinsdag 2 januari 2018 zijn we om 7:00uur geopend.
Ook in het nieuwe jaar staan wij met plezier voor u klaar!
Groetjes, team BSO Kiekeboe


DE BSO SLUIT DINSDAG 5 DECEMBER
2017 OM 17:00U.


DE BSO SLUIT VRIJDAG 22 DECEMBER 2017 OM
14:00U.



DINSDAG 2 JANUARI 2018 ZIJN WE
7:00U GEOPEND.
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TE OUDERS EN KINDEREN,
DE DAGEN ZIJN KORTER, KOUDER EN HET WORD VROEG DONKER.
NOG EEN PAAR NACHTJES SLAPEN, EN DAN........
KOMT SINTERKLAASSSSSSSSSSSS. JA ZEKER, HIER BIJ DE BSO VERHEUGEN WE ERG OP ZIJN
KOMST. DE GROEP IS VERSIERD MET SLINGERS, KNUTSEL EN PLAKWERKJES VAN ONS. WIJ
HEBBEN KRUIDNOOTJES GEBAKKEN. ECHT SUPER LEKKER. OH JAAAAA... EN NA SCHOOLTIJD
EEN KEERTJE WAS HET ZO EEN ROMMEL OP DE GROEP!
RADEN JULLIE HET AL?, INDERDAAD DE ROMMELPIET IS LANGSGEWEEST. TIJDENS HET
OPRUIMEN KWAMEN WE IETS LEKKERS TEGEN IN ONZE SCHOEN. MMMMMMM...
WIJ ZIJN KLEINE HULPPIETJES EN BRENGEN ALVAST WAT PAKJES ROND DOOR DE GROEP.


DE BSO SLUIT DINSDAG 5 DECEMBER 2017 OM
17:00U.



DE BSO SLUIT VRIJDAG 22 DECEMBER 2017 OM
14:00U.



DINSDAG 2 JANUARI 2018 ZIJN WE
7:00U GEOPEND.

OOK IN HET NIEUWE JAAR STAAN WIJ MET PLEZIER VOOR U KLAAR!
GROETJES, TEAM BSO KIEKEBOE

BESTE OUDERS EN KINDEREN,
DE DAGEN ZIJN KORTER, KOUDER EN HET WORD VROEG DONKER.
NOG EEN PAAR NACHTJES SLAPEN, EN DAN........
KOMT SINTERKLAASSSSSSSSSSSS. JA ZEKER, HIER BIJ DE BSO VERHEUGEN WE ERG OP ZIJN
KOMST. DE GROEP IS VERSIERD MET SLINGERS, KNUTSEL EN PLAKWERKJES VAN ONS. WIJ
HEBBEN KRUIDNOOTJES GEBAKKEN. ECHT SUPER LEKKER. OH JAAAAA... EN NA SCHOOLTIJD
EEN KEERTJE WAS HET ZO EEN ROMMEL OP DE GROEP!
RADEN JULLIE HET AL?, INDERDAAD DE ROMMELPIET IS LANGSGEWEEST. TIJDENS HET
OPRUIMEN KWAMEN WE IETS LEKKERS TEGEN IN ONZE SCHOEN. MMMMMMM...
WIJ ZIJN KLEINE HULPPIETJES EN BRENGEN ALVAST WAT PAKJES ROND DOOR DE GROEP.


DE BSO SLUIT DINSDAG 5 DECEMBER 2017 OM
17:00U.



DE BSO SLUIT VRIJDAG 22 DECEMBER 2017 OM
14:00U.



DINSDAG 2 JANUARI 2018 ZIJN WE
7:00U GEOPEND.

OOK IN HET NIEUWE JAAR STAAN WIJ MET PLEZIER VOOR U KLAAR!
GROETJES, TEAM BSO KIEKEBOE
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