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1. Agenda
Dinsdag 13-02:
Woensdag 14-02:

Vrijdag 16-02:

Kunst en cultuurcircuit groepen 3 en 4; Marion deels afwezig;
Kunst en cultuur circuit groepen 5 t/m 8; Oudergesprekken; open les voor de groepen 8
op het OVC
Gon afwezig i.v.m. een clusterwerkochtend voor de ASG directies;
oudergesprekken na schooltijd; sporten op het schoolplein vanaf 15.30 uur
Sluiting door de groepen 1/2 A en 1/2 B

Maandag 19-02:
Dinsdag 20-02:
Woensdag 21-02:
Donderdag 22-02:
Vrijdag 23-02:

Studiemiddag voor de oudergesprekken; alle leerlingen zijn vanaf 12 uur vrij
Kunst en cultuurcircuit groepen 3 en 4: de school wordt versierd voor het project
Start van het schoolproject; Kunst en cultuur circuit groepen 5 t/m 8
Schoolproject; sporten op het schoolplein vanaf 15.30 uur
Schoolproject; sluiting groep 6; start van de voorjaarsvakantie om 15.15 uur

Donderdag 15-02:

Voorjaarsvakantie van vrijdag 23 februari t/m vrijdag 2 maart.
Maandag 05-03:
Dinsdag 06-03:
Woensdag 07-03:
Donderdag 08-03:
Vrijdag 09-03:

Schoolproject
Schoolproject
Schoolproject
Schoolproject
Schoolproject

Maandag 12-03:

Schoolproject; rapporten inleveren; volgende nieuwsbrief

2. Vooraankondiging voor de volgende koffieochtend
Donderdagochtend 15 maart hebben we weer een koffieochtend gepland.
Hierbij zijn vrijwilligers van de Vrijwilligers Centrale aanwezig.
Momenteel loopt er in onze wijk een vrijwilligersproject om mensen te informeren over regelingen en toeslagen in
Almere. Heeft u misschien recht op iets extra’s?
Wanneer uw inkomen laag is, of door omstandigheden aanzienlijk lager is dan daarvoor, door bijvoorbeeld ziekte,
scheiding, ontslag etc. dan kan het voor u of de kinderen moeilijk zijn om hiermee om te gaan.
Er zijn regelingen, toeslagen en initiatieven waar u in zo'n geval gebruik van kunt maken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het Jeugdsportfonds of stichting Wensjes, of heeft u bijvoorbeeld een kind in groep 8 die een
steuntje in de rug nodig heeft bij de overstap naar de middelbare school dan is er bijvoorbeeld begeleiding
mogelijk.
U bent misschien niet bekend met deze mogelijkheden en alle regelingen die er zijn. De vrijwilligers hebben ze in
beeld en kunnen advies geven. Vrijwilligers van de VMCA zijn op donderdagochtend 15 maart van 08.30 09.45 uur aanwezig op de school om hier informatie over te geven.
Wilt u liever dat een vrijwilliger eens voor gratis advies bij u op huisbezoek komt, neem dan contact op met Justine
Netjes: j.netjes@vmca.nl / 06-48577490.
Kom vooral gezellig een kopje koffie drinken. U kunt dan met de vrijwilligers spreken?

3. Weet u dat…?
… de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 vandaag hun rapport mee naar huis hebben gekregen?
… het handig is om tijdens de rapportgesprekken het rapport mee te nemen. De oudergesprekken deze maand
worden gehouden naar aanleiding van de resultaten van uw kind. Met het rapport heeft u alle benodigde
informatie bij de hand. Natuurlijk kunt u als vragen heeft over het rapport, deze dan ook stellen.
…dat er, naast deze brief, ook een flyer meegestuurd wordt over de voorleeswedstrijd voor iedereen vanaf 18 jaar?
… de informatie over de typecursus inmiddels mee naar huis is gegaan?
Heeft u uw kind al geholpen met het starten van de cursus?
We hebben tot aan de zomervakantie de beschikking over de licentie; dus
laat uw kind vooral oefenen;
want leren typen is vooral een kwestie van heel veel oefenen.
…

…u uw kind helpt door het te activeren veel te lezen; want lezen is net als typen een
automatiseringsvaardigheid
en die kun je aanleren door heel veel te oefenen.

…onze school helaas ook met de griep te maken heeft? Er waren de afgelopen weken al veel leerlingen
ziek; dat was vervelend voor de kinderen, maar ook voor het afnemen van de CITOV toetsen. Er moesten nogal
wat toetsen ingehaald worden de afgelopen dagen.

…ook de leerkrachten niet griepvrij blijven? Vandaag was Juf Suzanne afwezig en hebben we groep 6
moeten verdelen over de andere groepen. Het is nu nog onduidelijk of Suzanne morgen weer kan werken. Als zij
niet aanwezig is dan zal groep 5 worden verdeeld.
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…we ons aan het beraden zijn of we weer zullen gaan staken. Er is nu weliswaar al direct na de zomervakantie
een deel van het budget voor verlichting van de werkdruk beschikbaar; maar het bedrag komt nog bij lange na niet
in de richting van het gevraagde.
De actiedag voor Flevoland is woensdag 14 maart. Houdt u er vast rekening mee dat de school die dag
wellicht gesloten is?
… op 15 maart de slotavond van het schoolproject organiseren? We hopen u dan allemaal samen
met uw kind(eren) te ontmoeten. Zij zullen u dan trots al hun werk en dat van de andere groepen laten zien.

4. Allergieën bij onze leerlingen
Het is voor uw kind van groot belang dat wij op de hoogte zijn van de allergieën die het heeft. Deze week en volgende
week hebben we de rapportgesprekken en dit is ook een goede gelegenheid om te checken of wij op de hoogte
zijn van alle belangrijke informatie.
Ook instructie over toe te dienen medicatie krijgen we graag ( liefst schriftelijk) van u. De leerkrachten hebben
deze informatie in hun klassenmap, maar ook de andere collega’s moeten op de hoogte zijn. Dit is met name van
belang als we op excursie gaan of groepen moeten verdelen.
Denkt u aan het doorgeven van uw telefoonnummer waarop u altijd te bereiken bent!

5. De betaling van de ouderbijdrage en het schoolreisje/kamp
Inmiddels heeft 50% van de ouders voor activiteiten en schoolreisje/kamp betaald. Dat betekent dat 50%
van u dit nog niet heeft gedaan.

Wilt u het bedrag deze maand overmaken? Want we maken begin maart de definitieve afspraken
met de busmaatschappij en de bestemmingen.
U zult begrijpen dat we niet voor uw kind kunnen reserveren als er niet betaald is.
Wanneer er problemen zijn met de betaling kunt u natuurlijk contact opnemen met Marion of Gon.
We zoeken dan een oplossing.
Heeft u nog niet betaald dan ontvangen wij het bedrag graag van u.
IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 24 ten name van Ouderraad Egelantier,
onder vermelding van de naam en
groep van uw kind en het onderwerp ‘ouderbijdrage schooljaar 2017/2018’.
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6. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe
Nieuws van Tierelier
Thema ziek en gezond. Op maandag 12 februari komt een verpleegkundige van de Spoed Eisende Hulp langs
om uitleg te geven aan de kinderen wat je allemaal kunt doen als je ziek bent.
Op donderdag 15 februari komt de mondhygiëniste om ook aan de peuters en alle ouders uitleg te geven
hoe jij je gebit mooi en gezond kunt houden.
De oudercommissie: wij hebben een paar enthousiaste moeders gevonden die bereid zijn om de OC te versterken.
Dat zijn de moeders van: Yari, Rumaisa, Tesnim en Tess .
Voorleesdagen: De voorleesdagen hebben wij vorm gegeven door elke dagdeel in de kring te starten met een boek.
Zo willen wij het voorlezen onder de aandacht aan de ouders brengen.
Tip : U kunt ook met uw peuter gratis terecht in de bibliotheek om voor te lezen, voorgelezen te worden en of
boeken te lenen.
Stad : dinsdag, woensdag en donderdag:
10.30-11.00
Buiten : woensdag
10.30-11.00
Poort : woensdag
14.30-15.00
Haven : vrijdag
10.30-11.00
Het NME project: in overleg met de kleuterbouw van De Egelantier doen wij het thema huisdieren.
Wij hebben gekozen voor visjes en vogels. Bent u benieuwd naar het resultaat? U bent van harte welkom op
donderdag 15 maart van 17.30- 19.00 uur op de kijkavond 😊
Het team van Tierelier

Nieuws van Kiekeboe
Beste ouders en kinderen,
Afgelopen weekend heeft het weer gesneeuwd. Dagelijks is het erg druk in onze BSO-apotheek
op de groep. De pilletjes en hoestdrankjes worden goed verkocht in dit koude weer. Hier en daar
worden er ook verbandjes aangebracht.

Over een week gaat het nieuwe thema van start. We zijn druk met het voorbereiden hiervan.
Graag heten wij Naomi en Rafaël van harte welkom bij de BSO. Heel veel speelplezier!
Wellicht hebben de meeste ouders al kennisgemaakt met onze nieuwe collega Sisi.
Zij volgt de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 en loopt stage bij ons op de groep.
Wij wensen haar veel werkplezier.
Groetjes,
Team BSO Kiekeboe
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