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Agenda:
Maandag 15 oktober:
Dinsdag 16 oktober:
Woensdag 17 oktober:
Donderdag 18 oktober:
Vrijdag 19 oktober:
Maandag 22 – vrijdag 26
Oktober:
Dinsdag 30 oktober:
Donderdag 1 november:

1e Vergadering
Kinderraad
Oké op school
6A/6B/7A
Oké op school 8A
Oké op school 8B
Gevleugeld podium 5B

De winnaar van deze wedstrijd is Valentina uit groep
7B geworden!! Zij las heel enthousiast en duidelijk voor,
had tempowisselingen waar nodig en legde de nadruk
op de goede plaats. Zij mag onze school
vertegenwoordigen in de volgende ronde!
Van harte gefeliciteerd!

Herfstvakantie
Excursie 5A PIT
Excursie 5B PIT

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK 2018
Het was vanmorgen erg spannend voor 10 leerlingen
van onze school. Deze leerlingen hadden namelijk de
voorleeswedstrijd gewonnen in de klas en mochten nu
op het podium voorlezen voor de andere klassen. Serra
uit groep 3B zou eigenlijk de voorleeswedstrijd openen.
Zij was namelijk woensdag al de strijd aangegaan met
Odessa, de winnares uit groep 3A, en had gewonnen,
maar ze vond het te spannend om voor te lezen voor
zoveel kinderen. Daarom opende juf Janneke de
voorleeswedstrijd.
Eerst streden de leerlingen van de groepen 4 t//m 6
tegen elkaar.
De jury koos Davey van groep 6A als winnaar omdat hij
duidelijk voorlas, goed de zaal in keek en af en toe
even een pauze nam na een zin.

Daarna gingen de leerlingen uit de groepen 7 en 8 de
strijd met elkaar aan. Dit was helemaal een spannende
wedstrijd omdat de winnaar hiervan door mag naar de
verkiezing van beste voorlezer van Almere en wie weet
dan nog door naar de provinciale- en landelijke
voorleeswedstrijd.

Superknap gedaan van alle leeringen die mee hebben
gedaan. Ook de kinderen van de voorrondes in de klas.
De leerlingen van de groepen 1/2 hebben meegedaan
aan de kleurwedstrijd. In elke groep kwam er een
winnaar naar voren met de mooiste kleurplaat over
Vriendschap. De winnaars:
1/2A
Layli Lefeber
1/2B
Lily Karatas
1/2C Ajay Zwaneveld
Vanmiddag om 15.00 uur zal de Kinderboekenverkoop
plaatsvinden van The Read Shop, dus komt u ook even
kijken of er misschien een leuk boek tussen zit (wie
weet vast als Sinterklaas- Kerstcadeautje). Contant
betalen.
Tijdens de boekverkoop zal ook de inmiddels
traditionele high tea ook weer plaatsvinden. Komt u
gezellig even langs?

VRIJDAG 12 oktober
Boekenverkoop “The Read Shop /Leescafé
15.00 – 16.30 uur (contant betalen)
High Tea van 15.00-16.30 uur
Koffie
€ 0,20
Thee
€ 0,20
Limonade
€ 0,20
High Tea
€ 0,80
Dus koffie/thee/limonade
met high tea voor maar € 1,Graag contant betalen!!

LEUK VERVOERMIDDEL GEZOCHT

TIPS VOOR HET WEEKEND

Voor het hoge bezoek op 5 december zijn we op zoek
naar een leuk vervoermiddel bv. een kamper, motor,
golfkarretje, quad oid. Heeft u iets leuks of kent u
iemand met een leuk vervoermiddel dat we mogen
lenen (de eigenaar mag deze ook zelf besturen
natuurlijk, liever…), dan horen wij het graag.

TÊTE-À-TÊTE PORTRET (6+)
Zaterdag 13 oktober 2018

NASCHOOLSE SPORT
Aankomende woensdag 17 oktober kunnen de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 meedoen met tik- en
balspelen van 12.15 - 13.15 uur. De leerlingen krijgen
hiervoor een maandag een formulier mee dat ze voor
woensdagmiddag weer moeten inleveren.

Op zaterdag 13 oktober kun je in bibliotheek Stad
genieten van een wel heel speciale
gezichtsbehandeling. En je gaat ook nog eens met een
origineel kunstwerkje naar huis.
Tijd voor een nieuwe look? Leun achterover, ontspan
en geniet van een unieke gezichtsbehandeling. Tête-àtête is niet zomaar een portret maar een origineel
kunstwerkje als herinnering aan een bijzonder moment.
Van 12.00-15.00 uur
www.denieuwebibliotheek.nl

RONDJE OM DE SCHOOL
Iedere maandagmiddag loopt een van de groepen 5 t/m
8 een rondje om de school om zwerfafval op te ruimen.
Dit om de kinderen bewust te laten worden van hun
omgeving. Helaas vinden we ook veel sigarettenpeuken. We gaan ervan uit dat deze niet van ouders
zijn, omdat we liever niet hebben dat er op het
schoolplein gerookt wordt, en dat ouders deze in ieder
geval in de prullenbak gooien, maar mocht dit wel zo
zijn: op het schoolplein svp niet roken in verband met
de aanwezigheid van kleine kinderen, mensen met
astma ed. Alvast bedankt voor uw medewerking.

OUDERBIJDRAGE 2018-2019
Onderwijs in Nederland is gratis. Het geld dat wij van
de overheid krijgen is alleen voor de aanschaf van
leermiddelen, inventaris en klein onderhoud van het
gebouw, inhuren van invallers, salaris personeel.
Omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van
kinderen om, naast het leren, de leerlingen ook
cultuureducatie, door middel van voorstellingen in- of
buiten de school, aan te kunnen bieden, natuureducatie
door middel van excursies, Sint- en Kerst-/Lentefeest te
kunnen vieren, afscheid groep 8, workshops en
sportdag te kunnen organiseren etc. zijn wij
genoodzaakt een “vrijwillige” eigen bijdrage per kind
hiervoor te vragen (dit geld wordt dus niet gebruikt voor
potloden en dergelijke) van € 22,50 per leerling.
Om het schoolreisje te organiseren is een verplichte
bijdrage van € 32,50 vastgesteld voor de groepen 1 t/m
7. (Het grootste gedeelte hiervan gaat naar het
busvervoer).
De kosten voor het 3-daagse kamp van groep 8 zijn: €
87,50
Wij verzoeken u het te betalen bedrag per kind zo
spoedig mogelijk over te maken op onze rekening.
Groep 1 t/m 7 totaal € 55,Groep 8 totaal € 110,ASG inz. De Albatros
NL22INGB0000 060637
Onder vermelding van de naam van de leerling(en) en
groep(en)
Alvast bedankt voor uw medewerking.

DANS MEE MET KIDS DANCE ACADEMY
4+
In het kader van de Kinderboekenweek kun je in
Bibliotheek Buiten op zaterdag 13 oktober mee dansen
met de Kids Dance Academy 4+.
Kelsey van Kids Dans Academy laat met dans en
muziek zien wat vriendschap betekent. Dus kom met je
vriend(in) naar de bieb en dans mee.
Zaterdag 13 oktober 2018 Vanaf 15:00 tot en met 16:00
http://denieuwebibliotheek.nl/

KABOUTERWEKEN ALMEERDERHOUT
Meerdere data tussen: za 13 oktober 2018 en za 27
oktober 2018 10.00-16.00 uur
Het is feest in de Stadsbossen van Almere: het is
herfstvakantie! Dat vieren we natuurlijk. Het Kabouter
pad wordt nog spannender.
Wist je dat in de bossen van Almere kabouters wonen?
Geknakte grassprietjes en kleine voetsporen
verklappen hun aanwezigheid. Loop samen met jouw
kabouter het Kabouter pad en ontdek samen de wereld
van dit kleine volkje. Langs het kabouter pad is er
tijdens de kabouterweken een schatkistje verstopt.
Komen jullie ook zoeken?
Voor info en boekingen: klik op 'meer informatie
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossenalmere/kabouterweek-almeerderhout

JEUGD: DE SMURFEN DE MUSICAL
Smurfen de Musical is over de hele wereld lovend
ontvangen, maar nog nooit hebben de Smurfen in
Nederland op het toneel gestaan. In oktober 2018 is het
eindelijk zo ver: voor één maand komt de internationale
productie naar Nederland en België.
De Smurfen helpen Moeder Natuur om een belangrijke
gebeurtenis in Smurfenland tot een goed einde te
brengen. Gargamel probeert daar een stokje voor te
steken en doet er alles aan om de Smurfen te vangen.
Gargamel krijgt zelfs Grote Smurf te pakken… of dat
allemaal goed afloopt? Gargamel, Grote Smurf, Moeder
Natuur, Brilsmurf, Moppersmurf, Smurfinnetje, Potige
en Muzieksmurf, ze doen allemaal mee in dit vrolijke
avontuur vol muziek, dans en spanning. On-Nederlands
groots, on-Nederlands spectaculair maar wel voor 1
keer oer-Nederlands dichtbij.
Wees er snel bij want deze show is alleen in oktober te
zien. Blauw hoort bij jou!!!
Zaterdag 13 oktober 2018 Vanaf 13:30 tot en met 15:30
http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/desmurfen/

