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Agenda:
Maandag 19 november:
Maandag 19 november:
Dinsdag 20 november:
Donderdag 22 november:
Vrijdag 23 november:
Woensdag 28 november:
Donderdag 29 november:
Vrijdag 30 november:

MadScience 3 t/m 8
Versiermiddag 13.1515.15 uur
Excursie 8B PIT
Excursie 8A PIT
Oké op school 8B
Leerlingen vrij
Schoen zetten
Pietengym 1/2
Gevleugeld podium 6B

SPONSORLOOP
Vorige week hebben alle leerlingen van de school heel
hard gelopen om geld in te zamelen voor het
schoolplein. Er druppelt af en toe nog een envellopje
binnen maar er is tot nu toe een bedrag van € 3.420,opgehaald ten behoeve van het schoolplein.
In de ideeënbus zijn er al veel leuke voorstellen over de
inrichting van het plein binnen gekomen dus hier zullen
we uiteraard naar gaan kijken. Ook hebben wij contact
met het TV programma Lodewijks Groene Geheim en
wij hopen dat zij ons misschien een handje kunnen
helpen met het realiseren van een nieuw avontuurlijk,
uitdagend, groen, leerzaam schoolplein.

SINTERKLAAS
Morgen is het alweer zover, dan vindt de landelijke
intocht van Sinterklaas weer plaats in Nederland. Een
spannende tijd weer voor de leerlingen.
Versiermiddag: Mocht u maandagmiddag 19 november
tijd hebben om ons van 13.15-15.15 uur te komen
helpen om de school weer in de Sinterklaas sfeer te
brengen dan bent u van harte welkom!
Pietengym: In de week van 26 november zullen de
gymlessen weer in het Pieten thema plaatsvinden. Als
de kinderen het leuk vinden mogen ze dan in een
Pieten- of Sinterklaaspak gymen.
Schoen zetten: Op woensdag 28 november
mogen alle kinderen hun schoen zetten op
school! Dus neem een extra schoen mee.
Pietengym kleuters: 29 november is er Pietengym voor
de kleutergroepen, ook zij mogen natuurlijk in een
Pieten- of Sintpak gymen!

Surprise: Tot vrijdag 30 november kunnen de kinderen
die mee willen doen aan de wedstrijd voor leukste
surprise, hun surprises inleveren, zodat deze
tentoongesteld kunnen worden in de halletjes. Als je
niet meedoet met de wedstrijd moet je surprise uiterlijk
maandag 3 december op school zijn.
5 december: Hij komt! Hij komt!
De kinderen gaan op 5 december eerst om 8.20 uur
naar hun eigen klas om om 8.30 uur naar het grote
plein te gaan om te kijken of Sinterklaas en de Pieten
ook op onze school langskomen! We hopen natuurlijk
van wel want we zijn ieder jaar weer blij met hun komst.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen deze
ochtend een cadeautje uitzoeken in de Schatkamer van
Sinterklaas. Voor de groepen 1/2 is er deze morgen
ook nog een Sinterklaas voorstelling op het
Zeemeeuwplein.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan op 5
december de surprises uitpakken en de gedichen
voorlezen die daarbij zijn gemaakt! Deze groepen
krijgen natuurlijk wel een bezoekje van Sinterklaas die
dan ook voor deze groepen een Klassencadeau
meeneemt.
De leerlingen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te
nemen want hiervoor wordt door ons en Sinterklaas
gezorgd.

GASTLESSEN VAN OUDERS
Afgelopen weken hebben er verschillende ouders
gastlessen gegeven met betrekking tot het DIDO thema
over hulpverleners. Gisteren en vorige week kwam,
naast de zus van juf Soraya, ook de vader van Mick uit
groep 7B vertellen over het werk en de opleiding van de
politie en beantwoordde de vele vragen van de
kinderen hierover.
De moeder van Amina en Omaima kwam in groep 7 en
8 vertellen over haar rol als hulpverleenster bij
gezinnen thuis. Het is leuk om op deze manier de
leerlingen kennis te laten maken met de ouders en de
verschillende beroepen die ze uitvoeren.
Heeft u zelf een beroep waarover u graag iets meer wilt
vertellen dan kunt u altijd contact met ons opnemen om
te kijken of we het in het lesprogramma kunnen
opnemen.

TIPS VOOR HET WEEKEND
INTOCHT ALMERE-HAVEN
Zaterdag 17 november arriveert Sinterklaas in Almere.
Vanaf 10:30 zijn vele Pieten druk aan de slag om de
Havenkom tiptop in orde te maken. Kom vooral kijken!
Met niet te veel tegenwind vaart de Sint om 11:30
binnen op een vloot van botters en aken. Na de optocht
in de Havenkom rijdt hij naar de Markt. De intocht wordt
daar feestelijk afgesloten, voor de deur van Corrosia,
om 12:45.

SCHMINKEN EN KNUTSELEN
Kom zaterdag 17 november naar de Foodpassage bij
de Schippergarage en knutsel mee voor Sint of laat je
schminken.
Zaterdag 17 november 2018 Vanaf 10:00 tot en met
13:30 uur in de Foodpassage.

SINTERKLAAS SPEURTOCHT
ALMEERDERHOUT

Zondag 18 november 2018 Vanaf 15:00 tot en met
16:00
http://www.denieuwebibliotheek.nl/

In samenwerking met Theaterschool Almere
Kosten: Leden € 6,- | Niet-leden € 8,Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

EET FRIET MET SINT EN PIET
zondag 18 november 2018 - Belfort
Almere
Zondag 18 november brengt Sinterklaas met zijn Pieten
een bezoek aan het Belfort plein in Almere Centrum.
Kom langs voor een leuke foto met Sint en Piet en
geniet van een heerlijke friet!

Sinterklaas heeft gehoord dat Almere hele mooie
bosgebieden heeft. De Pieten hebben stiekem
cadeautjes in het bos verstopt. Kun jij helpen speuren
om de cadeautjes terug te vinden?

Je mag natuurlijk ook gewoon wat pepernoten komen
snoepen. Vanaf 1400 tot 1600 uur is de Sint bij Par
Hasard, Yamas en Madame Jeanette om verlanglijstjes
en tekeningen in ontvangst te nemen. Wil je een dansje
maken met de Pieten of gewoon even sinterklaas een
hand geven? Dan is dit je kans!
http://www.almerecentrum.nl/

Kom samen met je ouders/verzorgers en al je vrienden
dan naar buitencentrum Almeerderhout! Je kunt de
speurtocht zelf lopen. En na afloop van de tocht mag je
nog even grabbelen. Want Sinterklaas heeft nog een
leuke verrassing voor je in het buitencentrum
achtergelaten.

ALS IK LATER GROOT BEN - DE
BRIEVENBUS

Voor meer informatie: klik 'meer informatie'

20 november 2018 | Elke week | Stad, Buiten en Haven
Kosten: Gratis

Vanaf Zaterdag 17 november 2018 tot en met
Woensdag 5 december 2018
Dag
Van
Zondag
10:00
Dinsdag
10:00
Woensdag
10:00
Donderdag
10:00
Vrijdag
10:00
Zaterdag
10:00
http://bit.ly/2AGMeMi
Kemphaanpad 4

Tot
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

JEUGDTHEATERKOOR
SINTERKLAASLIEDJES
Op zondag 18 november kun je in de nieuwe zaal in
bibliotheek Stad luisteren naar het enige echte Hoor,
wie klopt daar? Rommel de bommel, wat een
gestommel!
Het is al bijna pakjesavond ...! Tijd om je
Sinterklaasliedjes-repertoire even goed af te stoffen!
Kom heerlijk luisteren naar het enige echte
Sinterklaaskoor van Almere. Of doe gewoon mee vanuit
je theaterstoel!

‘Als ik later groot ben’ is een project dat als doel
heeft de vragen en behoeftes van kinderen en
jongeren nog beter te verbinden met het aanbod in
de stad.
Wij vinden dat iedereen moet kunnen worden wat hij
wil. Maar daarvoor heb je soms sportles, bijles, een
laptop of iets anders nodig. Wil jij dat aanvragen?
Dat kan! De brievenbus is er voor alle kinderen en
jongeren uit Almere die een vraag hebben of een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er zijn veel

partijen in Almere die zich inzetten om te helpen.
Deze partijen zijn verbonden in de brievenbus.
De Brievenbus
Je kunt je vragen posten in de brievenbus (via
WhatsApp, SMS of Facebook of een echt kaartje in
de brievenbus in de bieb!). Aan de hand van jouw
vraag gaan we graag met je in gesprek. Hierbij
zoeken we samen naar een oplossing en kijken we
welke partijen uit Almere je kunnen helpen met je
droom.
De brievenbus komt ook langs in de wijk om kennis
te maken met kinderen en jongeren uit Almere. Je
kunt ons op verschillende activiteiten in de wijk
tegenkomen, wie weet zien we je daar! Je kunt ook
gezellig langskomen voor een praatje of om je vraag
te stellen, wij zijn op meerdere plekken te vinden:





Maandagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur in
de bibliotheek van Almere Stad (Stadhuisplein 101)
Woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur in
de bibliotheek van Almere Buiten (Baltimoreplein
112)
Woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur in
de bibliotheek van Almere Haven (Markt 41)
Donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00
uur aan de Regenboogweg 45 in Almere Buiten
Voor meer informatie kun je ook de website
bezoeken: www.alsiklatergrootbeninalmere.nl of naar
de Facebookpagina.

