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Agenda:
Maandag 24 september:
Dinsdag 25 september:
Woensdag 26 september:
Donderdag 27 september:
Vrijdag 12 oktober:
Vrijdag 19 oktober:
Maandag 22 – vrijdag 26
Oktober:

MR vergadering
Oké op school
6A/6B/7A
Opening Kinderboeken
week
Oké op school 7B
Afsluiting
Kinderboekenweek
Gevleugeld podium 5B
Herfstvakantie

OKÉ OP SCHOOL
Natuurlijk hebben we op school onze eigen
Leefstijllessen maar komende weken zullen er, als
aanvulling hierop, voorlichtingslessen worden gegeven
door de organisatie “Oké op School” aan de groepen 6
t/m 8.
Al deze groepen krijgen 5 lessen, van ongeveer 75
minuten, waarin de volgende onderwerpen zullen
worden besproken:
- Wie ben ik
- Pesten
- Criminaliteit
- Groepsdruk
- Sociale Media
Wie ben ik? Met de komst van het passend onderwijs
wordt de diversiteit aan leerlingen in de klas groter. Met
de voorlichtingsles Wie ben ik? leren we de kinderen
dat iedereen anders is, en dat iedereen goed is zoals
hij of zij is. We willen de leerlingen positief over zichzelf
en een ander laten denken en het wederzijds respect
vergroten. Door middel van actieve oefeningen zullen
de leerlingen positieve kenmerken van zichzelf gaan
zien en ook die van hun klasgenoten. Tot slot zal
worden gewerkt met een complimentenkaart. De
voorlichting bevordert een positieve sfeer in de klas.
Pesten Deze voorlichtingsles richt zich op pesten in de
klas. De leerlingen worden zich bewust van
verschillende soorten pestgedrag (zoals klassiek- en
digitaal pesten), de gevolgen van pesten en hoe ze
invloed (kunnen) hebben op pestgedrag in de klas. De
leerlingen denken na over hun eigen rol ten aanzien
van het pesten in de klas en denken na over wat ze
kunnen bijdragen om het pesten in de klas te
voorkomen. Tot slot worden er met de klas afspraken
gemaakt om het pesten in de klas tegen te gaan.

Criminaliteit Deze voorlichtingsles gaat over Bureau
Halt: wat is Bureau Halt, wanneer kom je er mee in
aanraking en wat zijn de gevolgen hiervan? De
kinderen leren over verschillende vormen van
criminaliteit en de oorzaken en gevolgen hiervan. Ze
krijgen de boodschap mee dat ze altijd zelf de keuze
hebben om ergens aan mee te doen of niet.
Groepsdruk Deze voorlichtingsles richt zich op het
verschijnsel ‘groepsdruk’. De kinderen leren wat een
groepsgevoel is, wat groepsdruk is en dat ze in
groepsverband soms ook een ‘nee-gevoel’ kunnen
krijgen. Besproken wordt wat verschillende strategieën
zijn waarop anderen groepsdruk kunnen uitoefenen. De
kinderen zullen leren deze te herkennen. Tot slot
oefenen ze met het aangeven van hun grenzen.
Sociale Media Deze voorlichtingsles staat in het teken
van internet en sociale media. Hoewel er vele
voordelen te bedenken zijn van sociale- media, zullen
we in deze les voornamelijk stilstaan bij de nadelen en
gevaren hiervan. De leerlingen zullen hiervan bewust
worden gemaakt. Hierbij komt tevens aan bod hoe ze
zich zoveel mogelijk tegen deze nadelen en gevaren
kunnen beschermen, waarbij we ook zullen ingaan op
hun eigen ervaringen.

OP TIJD BEGINNEN
Wilt u het afscheid van uw kinderen zo kort mogelijk
houden zodat de leerkrachten om 8.30 uur met de
lessen kunnen beginnen, ook bij de groepen 1/2!
De ouders/verzorgers van de groepen 1/2 mogen wel
op woensdagochtend tot 8.45 uur blijven om samen
met hun kind een spelletje/werkje te doen in de klas. Zij
verlaten dan via de klassendeur de school.
Wij rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt.

ISOP LEDEN GEZOCHT
Naast de MR (medezeggenschapsraad), die zich vooral
bezighoudt met de beleidszaken van de school, en de
Klassenouders die ondersteuning bieden op
klassenniveau, hebben wij ook een ISOP-team. Het
ISOP-team is een ouderparticipatie team waarin
gespard wordt met ouders over allerlei zaken, zoals
Gezonde school, Lentefeest eventuele
themaochtenden, invulling informatieavond etc.
Aangezien wij afscheid hebben genomen van ouders
van groep 8 leerlingen die in het ISOP-team zaten, zijn
wij op zoek naar betrokken en enthousiaste ouders die
met ons mee willen denken bij de ISOP- vergaderingen.
Deze vergaderingen zullen 2/3 x per jaar plaatsvinden
op woensdagochtend onder schooltijd (ong. een uur).
Indien u hiervoor interesse heeft kunt u zich opgeven bij
Miranda, eventueel in een reactie op deze nieuwsbrief.

TELEFONISCHE BERIJKBAARHEID

BONTE HOND: LEGENDS

Wij hebben begrepen dat wij telefonisch niet altijd
bereikbaar zijn. De telefoon gaat eerst over bij de
administratie. Als zij niet in haar kantoor is gaat de
telefoon na 3x overgegaan te zijn over naar de telefoon
in de teamkamer. Als daar niemand is gaat hij, na een
aantal keren te zijn overgegaan, naar de directeur. Dus
uiteindelijk neemt er iemand op. Over niet al te lange
tijd krijgen we telefoon via VoIP waar ook een
antwoordapparaat op zit.

Ook genoeg van de sleur van het dagelijks bestaan?
Zou jij ook liever een episch leven leiden en voor altijd
Peter Pan willen zijn? ‘LARP’ dan lekker mee met
Maurits, Lisa en Sacha.
Zondag 23 september 2018 Vanaf 15:00 tot 16:30 uur
Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43
1354 AP Almere
Plan mijn route
info@corrosia.nl

TIPS VOOR HET WEEKEND
GROENTESOEP FESTIVAL
Groentesoep Festival met Creative Market, theater,
dansoptredens, muziek, workshops, demo’s van
ambachten en nog veel meer. Zaterdag 22 September
10 – 17 uur in het centrum van Almere Buiten.
Het Groentesoep Festival 2018 wordt weer als vanouds
een festival boordevol duurzame oplossingen,
recyclen, upcyclen, biologisch, gezond, heel veel
bewegen, lachen en je ogen uitkijken. We hebben als
vanouds een Creative Market, food, theater en veel
dans en zang.

Bezoek website(s)
http://www.cultureelcentrumcorrosia.nl

21TECHCLUB (4-12 JAAR)
22 september 2018, van 12:15 tot 14:15 | Elke week |
Bibliotheek Stad, jeugdafdeling
Kosten: € 22,50 per maand (4-6 jaar) en € 27,50 per
maand (7+)

Op de Creative Market zijn er ondernemers die
compleet out of the box hun producten ontwikkelen en
aan de man brengen. Via ambacht demo’s en
workshops kun je zien en ervaren hoe fijn het is om zelf
de prachtigste spullen te maken. Van gepimpte
designkleding, tot geverfde kastjes, kleurrijke
modeaccessoires, verbouwde spijkerbroeken en noem
maar op.
Ook zijn er drie podia met de meest inspirerende
optredens van singer songwriters, wilde optredens van
dansscholen en lekkere popliedjes van een koor. Aan
straattheater geen tekort dit jaar. Lachen, foto’s laten
maken en een hilarische toilet act laten jou de herfst
nog even doen vergeten.
Zaterdag 22 september 2018 Vanaf 10:00 tot 17:00
gratis entree.

NAJAARSKERMIS
Kom je ook naar de laatste kermis van dit jaar? Van 19
t/m 26 september staat de Najaarskermis in Almere
Centrum. Met op de woensdagen de euro dag!

Leer in de wekelijkse bijeenkomsten van de
21TechClub vaardigheden die je in de toekomst nodig
hebt.
Elke zaterdag is er de 21TechClub. Hierin ga je, in een
vaste groep met vaste begeleiders, aan de slag met
thema’s rondom technologie, programmeren en 21ste eeuwse vaardigheden. Voor een vast bedrag per
maand leer je in de 21TechClub vaardigheden die je in
de toekomst nodig hebt.
Het aantal plaatsen is beperkt dus meld je snel aan.
Van 12.15 - 13.00 uur voor kinderen van 4-6 jaar
Van 13.15 - 14.15 uur voor kinderen van 7-12 jaar
Kosten:
€ 22,50 per maand voor kinderen van 4-6 jaar
€ 27,50 per maand voor kinderen van 7-12 jaar
Bibliotheekleden krijgen 10% korting
Aanmelden via www.21tech.club/dnb

JEUGDTHEATER 3+: HET VERHAAL VAN
BOBBEL DIE IN EEN BAKFIETS WOONDE
EN RIJK WILDE WORDEN
23 september 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek
Stad, de nieuwe zaal
Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,-

Een eigenzinnige vertelvoorstelling met livemuziek en
een bakfiets waar ieder kind wel in zou willen wonen!
Bobbel woont samen met haar vader Mos en moeder
Pina in een bakfiets. Toch fantaseert ze vaak over een
echt huis. Dan komt daar een uitnodiging voor een
kopje thee bij mevrouw Zus in de Wiewaaystraat. Hoe
zal Bobbel een gewoon huis vinden? Lukt het haar om
met mes en vork te eten en stil te blijven zitten, zoals
het hoort?
Gebaseerd op het gelijknamige, bekroonde, boek van
Joke van Leeuwen.

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

Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,Kaarten verkrijgbaar aan de klantenbalies in de nieuwe
bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

Voor meer informatie kun je ook de website
bezoeken: www.alsiklatergrootbeninalmere.nl of naar
de Facebookpagina.

ALS IK LATER GROOT BEN - DE
BRIEVENBUS

PEUTERBIOS

25 september 2018 | Elke week | Stad, Buiten en
Haven
Kosten: Gratis

27 september 2018, van 09:30 tot 10:30 | Bibliotheek
Stad, de nieuwe zaal
Kosten: € 6,- p.p.

De leukste filmochtend voor de allerjongsten.
Voor alle peuters is er nu PeuterBios! Het licht blijft
zachtjes branden, het geluid staat iets zachter en de
film duurt korter of bestaat uit meerdere verhaaltjes.
Speciaal voor kinderen van 2 tot 6 jaar die zo hun
eerste bioscoopbezoek in de nieuwe bibliotheek
beleven.
Elke laatste donderdagochtend van de maand een
nieuwe en leuke film.
‘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

PEUTERBIOS: RITA & KROKODIL 2
27 september 2018, van 09:30 tot 10:30 | Bibliotheek
Stad, de nieuwe zaal
Kosten: € 6,- (incl. fruithapje)
Beleef je allereerste bioscoopervaring in de PeuterBios.
Vanaf 27 september elke laatste donderdag van de
maand.
Beleef je allereerste bioscoopervaring in de PeuterBios:
gedempt licht, zachter geluid en de film duurt korter of
bestaat uit meerdere verhaaltjes.
Rita en Krokodil 2: Rita is een ondernemende kleuter
met een altijd hongerig vriendje, Krokodil. Hij woont in
de badkuip, maar zeer waarschijnlijk bestaat hij alleen
in de fantasie van Rita. Deze fantasie brengt hen overal

waar ze maar willen zijn en zo beleven ze samen
allemaal leuke avonturen. Rita en Krokodil is een
bundeling van korte, speelse en kleurrijke filmpjes met
veel oog voor detail en vol kleine grapjes en muzikale
elementen. Gebaseerd op de gelijknamige Deense
prentenboeken.
Regie: Siri Melchior, Denemarken, 2017, 45 min
Kosten € 6,- (incl. fruithapje)
Kaarten: verkrijgbaar bij de klantenbalies in de nieuwe
bibliotheek of direct via iDeal.
Koop kaarten via iDeal
https://youtu.be/IdXkRDGUt3Q

