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Agenda:
Maandag 5 november:
Dinsdag 6 november:
Donderdag 8 november:
Vrijdag 9 november:
Dinsdag 13 november:
Donderdag 15 november:
Vrijdag 16 november:
Maandag 19 november:

8.30 u koffieochtend
Opstap
Excursie 6A PIT
Excursie 6B PIT
Gevleugeld podium 8A
Excursie 7A PIT
Excursie 7B PIT
Gevleugeld podium 3A
Versiermiddag 13.1515.15 uur

SPONSORLOOP TBV SCHOOLPLEIN
Volgende week zullen de leerlingen tijdens de
gymlessen de sponsorloop voor het schoolplein lopen
in de gymzaal. Ze hebben dus het hele weekend nog
de tijd om zich te laten sponsoren, het is ook in hun
belang!! om een leuk en uitdagend schoolplein te
kunnen realiseren!
De kleutergroepen lopen maandag ieder met een
andere klas mee.
De enveloppen met de sponsorformulieren en het geld
kunnen bij de 1e gymles van de groep aan Patricia
worden gegeven.
Wij zijn heel benieuwd naar het bedrag dat hiervoor zal
worden opgehaald. Volgende week laten wij u weten
hoeveel het is geworden zodat wij kunnen kijken wat
we kunnen realiseren om het buitenspelen nog leuker
te kunnen maken en de buurt er een nog mooier plein
bij heeft.

BIJEENKOMST OPSTAP
Wilt u
-

uw kind meer stimuleren in haar of zijn (taal)
ontwikkeling?
ideeën uitwissen over de (taal)ontwikkeling met
andere ouders?
de band met uw kind versterken door het doen
van activiteiten?

Dan is Opstap iets voor u!
Opstap is een programma voor ouders met kinderen
van 4 tot 6 jaar die naar school gaan. 1x per week
komen ouders naar een bijeenkomst samen met
andere ouders. De bijeenkomsten worden begeleid
door een pedagogisch medewerker van De Schoor.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u tips en adviezen voor
activiteiten en spelletjes die u thuis met uw kind kunt
doen. Doordat de activiteiten en spelletjes zowel thuis
als op school worden herhaald leert uw kind
spelenderwijs heel veel.

U kijkt samen met andere ouders terug hoe het thuis
gegaan is.
Welke activiteiten waren leuk en leerzaam om te doen?
Misschien heeft u tips voor andere ouders!
Op maandag 5 november a.s. is er een
informatiebijeenkomst van 8.30-9.30 uur bij ons op
school. U bent van harte welkom.
Meer informatie: Sebnem Koldas 06-52421774

APPELS VAN DIRK vd BROEK
Afgelopen week werden wij door Dirk vd Broek
getrakteerd op Junami appels voor de hele school! Zij
hadden van onze gezonde woensdag gehoord en
wilden een appeltje hieraan bijdragen. We hadden zelfs
nog appels over waarvan de kleutergroepen, samen
met hulpouders, appelmoes hebben gemaakt. Smullen
hoor!

LOOTJES SINTERKLAAS
Vandaag trekken de leerlingen van de groepen 5 t/m 8
een lootje ten behoeve van de surprise, het gedicht en
een cadeautje dat ze voor een klasgenoot gaan maken
voor 5 december. Dit jaar is het thema: Spreekwoorden
en gezegden. De surprise heeft dus niet met een hobby
te maken, maar er kan dus een “aap uit de mouw”, “na
regen komt zonneschijn”, “een gegeven paard mag je
niet in de bek kijken”, “met je mond vol
tanden staan” etc. surprise gemaakt
worden. Wel moeilijk maar we zijn
benieuwd naar de creatieve ideeën die hier
uit voortkomen. Mochten de leerlingen mee
willen doen met de wedstrijd voor de
leukste surprise, dan moet de surprise
vrijdag 30 november op school zijn zodat
de surpsies tentoon kunnen worden gesteld in de
halletjes. De andere surprises moeten uiterlijk op
maandag 3 december zijn ingeleverd.
De groepen 5 t/m 8 krijgen van Sinterklaas ook nog een
klassencadeau op 5 december.

NASCHOOLSESPORT TENNIS
Woensdag 7 november a.s. zal juf Patricia vanaf 12.15
uur als naschoolse sport tennisles geven voor de
groepen 3 t/m 8. De leerlingen krijgen hiervoor
maandag een formulier mee, dat ze voor woensdag
12.00 uur moeten inleveren bij Patricia of Miranda.

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.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

GLOW SHOW KLOKHUISLAB
Doe mee aan het Klokhuis lab met het thema 'Glow
Show' voor kinderen van 7-12 jaar op zondag 4
november.
Elke maand doen we op de eerste zondag van de
maand leuke proefjes in Het Klokhuis lab met Mad
Science! De professor van Mad Science komt dan
langs met leuke proefjes, hij doet ze voor en natuurlijk
ga je ook zelf aan de slag als echte professor. In
november komt de professor met 'glow show'. Deze
workshop is voor kinderen van 7-12 jaar.
Klokhuis lab - Glow Show 7-12 jaar
Hoe onze omgeving er uitziet in wit licht, zoals zonlicht,
dat weten we wel. Maar ziet alles om ons heen er ook
nog zo uit wanneer we er met gekleurd licht op
schijnen? Hoe verandert onze waarneming in ander
licht, hoe werkt glow-in-the-dark en hoe kun je je eigen
schaduw vangen? Je ontdekt het tijdens Glow Show.
Heb je je wel eens afgevraagd of er een alternatief is
voor de ouderwetse zaklamp? Ga aan de slag met
luminol en andere chemicaliën om een chemische
zaklamp te maken! Ow en…die kun je niet mee naar
huis nemen. Aan het eind van het experiment begrijp je
wel waarom.

Groep 1 t/m 7 totaal € 55,Groep 8 totaal € 110,-

Online betaal je dezelfde prijs als je zou betalen
wanneer je met de strippenkaart ter plekke betaalt.
Online reserveren zorgt voor een gegarandeerd plekje,
want vol = vol.

ASG inz. De Albatros
NL22INGB0000 060637
Onder vermelding van de naam van de leerling(en) en
groep(en)

Ouders begeleiden hun eigen kinderen tijdens
activiteiten in Het Klokhuis.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

TIPS VOOR HET WEEKEND
JEUGDTHEATER: PRINS HEERLIJK (4+)
Zondag 04 november 2018 15.00-16.00 uur
Almere
Op zondag 4 november is in de nieuwe zaal in
bibliotheek Stad de jeugdtheatervoorstelling Prins
Heerlijk (4+) te zien.
Zoetje, een beetje verlegen keukenprinses, besluit op
zoek te gaan naar een prins. Op haar verre reis langs
velden en wegen, bergen en zeeën ontmoet ze de
vreemdste figuren, maar
geen echte prins. Als ze ten
einde raad probeert een
kikker te kussen – je weet
maar nooit! – krijgt haar
zoektocht naar geluk een
onverwachte wending.
Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,-

Zondag 4 november 2018 Vanaf 13:00 tot en met 16:00
https://www.stadennatuur.nl/

WILDE WEETJES OVER
GRIEZELBEESTJES
Stad & Natuur organiseert de Wilde Weetjes: een minicollege voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders over
griezelbeesten!
Harige spinnenpoten, krioelende maden, glibberende
wormen veel mensen zijn bang voor dit soort dieren.
Maar waarom eigenlijk? Ze zijn vaak erg belangrijk voor
de mens. Dus tijd om eens wat meer te leren over
griezelbeesten als spinnen, sprinkhanen, wormen,
maden en slangen. Want hoe meer je weet over dieren,
hoe kleiner je angst vaak wordt! Jacco Steendam
vertelt tijdens het college waarom we niet bang hoeven
zijn en daarna gaan we ze eens van dichterbij bekijken
onder binoculairs: wat zijn ze eigenlijk mooi! En wie
weet durf je ze straks wel aan te raken!
Over Natuurdetective Jacco Steendam
In opdracht van Stichting Stad & Natuur Almere

ontwikkelde Kraakhelder Producties de komende jaren
een expositie en educatief activiteitenprogramma onder
de naam CSI Almere. Het thema is eten en gegeten
worden in de natuur. In het televisieprogramma CSI,
Crime Scene Investigation, speurt een team
onderzoekers naar de daders van een moord. Ze
nemen vingerafdrukken en sporen onder de loep. Ook
in de natuur van Almere worden huiveringwekkende
moorden gepleegd. Niet door mensen, maar door
dieren. Vooral roofvogels, uilen, vossen en marters
hebben het een en ander op hun kerfstok. Kinderen
onderzoeken, samen met detective Jac. P. Struiner - de
Peter R. de Vries van de dierenmisdaad -, wat er is
gebeurd en wie er schuldig is.
Het college en workshop zijn voor kinderen vanaf 7 jaar
met hun ouders.
Zondag 4 november 2018 Vanaf 14:00 tot en met 15:30
https://www.stadennatuur.nl/

CROSSCUP
Atletiekvereniging Almere’81 verzorgt ook deze winter
weer vier crosswedstrijden in de mooie buitengebieden
van Almere.
Elk jaar weer hebben de crosslopers veel plezier met
het afleggen van het onverharde parcours, dat veel
uitdagingen kent voor jong en oud.
Dit jaar worden de crossen gelopen op:
4 november (Kromslootpark – Almere Haven)
9 december (Almeerderstrand - Almere poort)
20 januari (Cirkelbos – Almere Hout)
10 februari (finale op verrassing locatie)
http://www.crosscup.nl/

21TECHCLUB (4-12 JAAR)
3 november 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+)

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

