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1. Agenda

Vrijdag 05-10:

Start van de Kinderboekenweek; ’s middags MR vergadering
Installatie van de Leerlingenraad; onderzoek jeugdverpleegkundige leerlingen groep 7;
laatste dag van de Kinderpostzegelactie
Dag van de leraar

Dinsdag 09-10:

Gon afwezig i.v.m. een studiedag voor de directies van de ASG

Donderdag 18-10:
Vrijdag 19-10:

Sportochtend groepen 3/4 en sportmiddag groepen 1/2
Studiemiddag alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrijdag

Woensdag 3-10:
Donderdag 04-10:

Herfstvakantie van maandag 22 oktober tot en met maandag 29 oktober
Maandag 29-10:

Studiedag

Op dinsdag 30 oktober komt de volgende nieuwsbrief uit.

2. Korte mededelingen





We krijgen binnenkort weer schoolfruit via de Europese Unie. Vanaf 12 november 2018 tot en met
19 april 2019 zullen de leerlingen drie keer per week fruit krijgen als tussendoortje.
De lessen Spaans zijn gestart voor de meerpresteerders van de groepen 3 tot en met 8. Deze groep
leerlingen krijgt twee keer per week les van juf Isabel. In de klas kunnen zij dan werken aan
opdrachten en oefeningen in Spaans. De lessen worden in een proefperiode gegeven tot 1 december,
daarna gaan we met leerlingen en team evalueren hoe het gelopen is en of we de lessen voort zullen
zetten.
Binnenkort ontvangt u via de portal een brief over de ouderbijdrage. We willen u vragen het bedrag
zo spoedig mogelijk aan ons over te maken. De voorbereidingen voor de decembermaand zijn
in volle gang en dat betekent ook dat er al weer een aantal rekeningen betaald moeten
worden die vanuit de ouderbijdrage gedaan worden.















Juf Carolina Hilverink, onze conciërge, is afwezig want zij is geopereerd aan haar arm en hand. De
ingreep is goed verlopen, maar helaas kan zij door de pijn haar werk nog niet doen. We wensen haar
veel sterkte toe en een spoedig herstel.
De datum van de Avondvierdaagse 2019 is door het organiserend comité gewijzigd, Het was
oorspronkelijk de bedoeling dat de kinderen in de week van 21 t/m 24 mei zouden lopen en de
wandelingen worden nu een week eerder georganiseerd.
De nieuwe datum voor de Avondvierdaagse 2019: dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 mei.
We zullen proberen om de datum van het kamp van groep 7 te wijzigen.
Wilt u zelf de datum in uw thuiskalender aanpassen?
Meester Harry van groep 6 heeft aangegeven dat het werk als groepsleerkracht groep 6 anders is dan hij
had ingeschat. Meester Harry heeft daarom ontslag genomen. We stellen alles in het werk om zo snel
mogelijk een goede collega voor de groep aan te trekken.
De groepen 7 en 8 hebben vorige week een gastles gehad van (S) Cool on Wheels. Ze hebben daarbij
ervaren hoe het is om je in een rolstoel te moeten verplaatsen en hoe het is om blind door het leven te
gaan. Daarbij lag de nadruk respect voor de ander en het belang van het nastreven van je droom. De les
werd verzorgd door Luuk Wissema, die zelf rolstoel gebonden is. Hij heeft de kinderen zijn levensverhaal
verteld.
Als uw kind graag wil sporten of een muziekinstrument wil leren bespelen en u zelf de kosten hiervoor niet
kunt dragen, dan kunt u subsidie daarvoor aanvragen. Het Jeugdsportfonds en het Cultuurfonds zijn de
instanties die voor heel veel kinderen de kosten die voor deze hobby’s gemaakt moeten worden betalen
kunnen. Er liggen folders op de ronde tafel bij de hoofdingang. Neemt u een folder mee?
De gezonde pauze hap stond vorige week centraal in de groepen 5 tot en met 8.
Serra uit groep 5 schreef hierover:
Week van de pauze hap
Het is belangrijk dat kinderen goed en gezond eten, daarom hebben scholen de week van de pauzehap.
Tijdens deze week proeven kinderen nieuwe en gezonde dingen. De kinderen leren zo dat bepaald eten
best lekker is door elkaar. Het was niet erg als je iets niet lekker vond, maar we gingen het allemaal wel
proberen. We zijn erachter gekomen dat we veel best lekker vonden. We hebben crackers met
aardbeien, een banaan met kwark en mandarijn met bleekselderij gegeten. We vonden het jammer dat
de week voorbij was.
In de periode van 30 oktober tot en met 9 november wordt in alle groepen een muziekles met een
dansworkshop verzorgd door vakdocenten van Collage Almere. Collage Almere is de
gezamenlijke Kunst en Cultuur organisatie waar Almeerse scholen lessen in kunnen kopen.

3. Open lesweken; u kunt intekenen; u bent van harte welkom
Tijdens de periode 8 oktober tot en met 19 oktober worden in de groepen open lessen gegeven. We willen u van
harte uitnodigen om een les bij te wonen.
Het is erg leuk om te zien op welke manier uw kind les krijgt en we merken ook dat zij er trots op
zijn als hun ouder (s) bij de groep op bezoek komt!
Bij de ingang van de lokalen hangt een inteken lijst. Hier kunt u aangeven welke dag en welke les uw voorkeur
heeft. Het aantal plaatsen per keer is beperkt.
Voor de ouders van de bovenbouwgroepen, die hun kind niet meer naar school brengen, bestaat ook de
mogelijkheid om via de ouderportal aan te geven wanneer u een les wilt bijwonen. Uw kind weet wel wanneer de
open lessen gepland zijn.
Helaas zal in groep 6 geen gelegenheid zijn om een les bij te wonen, dit hangt samen met het
vertrek van meester Harry.
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4. Sparen voor de schoolbibliotheek
De Kinderboekenweek komt er weer aan en bedrijven willen graag aandacht geven aan dit jaarlijkse festijn. Dat
doen zij onder anderen door spaaracties.
Dit jaar hebben Total, benzine pompen en boekhandels van Bruna een spaaractie voor boeken voor de schoolbieb.
Hieronder vindt u de actievoorwaarden.

Spaaractie- Boeken Tanken bij Total
Product: Spaar voor de volgende titels: ‘Silvester en de brand in IJsselbroek’, ‘Flip Fiasco – Wat nu weer?’, ‘Niek de
Groot – Flikt het ‘m weer’, ‘Het leven van een loser – Vette pech’, ‘Dagboek van een muts – Zoek ’t lekker uit’, en ‘Julius
Zebra – Bonje met de Britten’! Speciaal voor Total Club leden is er een extra boek, namelijk ‘Kapitein Onderbroek’.

Winkel: Total tankstation
Specifieke actievoorwaarden: Gedurende de actieperiode, 1 september t/m 30 november 2018, kunnen alle
Total gasten sparen voor kinderboeken zolang de voorraad strekt. Per 10 liter brandstof verkrijgt men een
actiesticker bij de deelnemende Total tankstations, gedurende de actieperiode. Voor motoren geldt per 8 liter
brandstof.
Wilt u meedoen, lever dan de volle spaarkaart in bij de leerkracht van uw kind. De bieb ouders kunnen dan kijken
welke boeken we kunnen aanschaffen.

Spaaractie: Boeken bij Bruna
Actievoorwaarden:
Als u in de periode van 3 oktober tot en met 14 oktober een kinderboek koopt bij Bruna en u levert de kassabon
in bij de leerkracht van uw kind dan verzamelen wij alle bonnen en leveren die in bij Bruna. Wij mogen dan
kinderboeken uitzoeken voor 20% van het bedrag dat we aan kassabonnen bij elkaar hebben gespaard.
Doet u mee?

5. De Gouden Weken en pesten
Heeft u het al gezien; bij de lokalen hangen allerlei mooie groepswerken die gemaakt zijn tijdens de afgelopen
weken. Het onderwerp was; ‘wij zijn een groep, we zorgen voor elkaar, samen maken we er een mooi jaar van’ etc.
Zo hangen er o.a. “zonnetjes van de dag”; een doos met allemaal kleurtjes van de klas, een mooie pauw met
prachtige veren en een muur van groep 6 waar bij staat “samen bouwen we aan een mooi jaar”.
Tijdens deze weken wordt er veel gesproken over de manier waarop we met elkaar om gaan en welk gedrag we
willen zien en wat we niet willen zien.
En het moge duidelijk zijn; pesten willen we niet meemaken; en de kinderen van de groep en de leerkracht
kunnen je helpen als er toch vervelende dingen gebeuren.

6. De gezonde week
In de week van 15 oktober organiseert het partnerschapsteam weer ‘De gezonde week”. Er zijn
voorlichtende gastlessen in de verschillende groepen en ook wordt voor de groepen 1-4 een sportochtend/
sportmiddag georganiseerd.
We willen de kinderen bewust maken van de gezonde keuzes die zij kunnen maken en ze leren
om bijvoorbeeld goed hun gebit te verzorgen. We hopen dat iedereen er weer veel van opsteekt.
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Ingezonden berichten

Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook dit najaar weer de opvoedcursus:
opvoeden en zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd want kinderen
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal
dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de
hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken.
De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag
van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder
bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en Prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij.
Wanneer: Start 16 oktober.
De cursus wordt op de dinsdagochtend gegeven van 9-11 uur
De cursus data zijn: 16-30 Oktober- 13-20-27 November-11 December.
Hij wordt gegeven in het gebouw van de GGD, Boomgaard weg 4. Almere (parkwijk)
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met
JGZ Almere tel. nr: 0880029990 (keuze menu: keuze 2 en nogmaals keuze 2)
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8. Nieuws van Tierelier
Thema zomer
Wij zijn inmiddels een paar weken verder met het thema. Samen met de kinderen hebben wij het strand naar
binnen gehaald “ Tierelier aan Zee”. Er wordt regelmatig op het strand gespeeld.
In de huishoek worden de lekkerste hapjes klaargemaakt om mee te nemen naar het strand.
In de leeshoek liggen boekjes over het strand, de zee en het water waaruit voorgelezen wordt.
Liedjes die wij zingen zijn:
parapluutje, parasolletje
Naar het strand ( op de melodie van vader Jakob)
tekst Naar het strand
wij gaan vandaag 2x
naar het strand, naar de zee
pak je handdoek maar in 2x
ga je mee?
Begrippen die wij aanleren zijn: de gieter-het spetteren -de emmer- de zee- het water- het scheppen- de zon- de
waterdruppels-het zand
Als ouderactiviteit heeft de O.C. als activiteit “de zon” bedacht. Als voorbereiding gaat de O.C. elk dagdeel met een
paar kinderen op de gang de kartonnenbordjes verven .
Tijdens de ouderactiviteit op maandag 1 en dinsdag 2 oktober , ochtend en middag, gaat de ouder met hun
kind de zon verder versieren.

Ook tijdens het buitenspelen wordt het thema verder voortgezet. Samen met je zus of andere peuters de zon tekenen.
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Week 3 van het thema is “ zand- waterpret/ spetteren ”.
Hoe voelt water aan, is het koud of warm?
Waar vindt jij water in huis, waar komt water vandaan?, waar gebruik je water voor?
Allemaal vragen die het water betreffen waar de kinderen zelf antwoord op mogen geven.

De Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek besteden wij extra aandacht aan het voorlezen en lezen wij uit het boek
Appelliefde. Ook zullen de oudste kleuters aan de peuters voorlezen.
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