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Agenda:
Woensdag 11 april:
Dinsdag 17 t/m 19 april:
Woensdag 18 april:
Vrijdag 20 april:
Dinsdag 24 april:
Woensdag 25 april:
Vrijdag 27 april:
Maandag 30 t/m 11 mei:

Gezonde woensdag
Eindtoets groep 8
Gezonde woensdag
Sportdag/
Koningsspelen
Fotograaf
Fotograaf
Gezonde woensdag
Koningsdag - vrij
Meivakantie

Vanmiddag gaven de kleuters van groep 1/2 weer een
mooie voorstelling weg voor de ouders/opa’s & oma’s
en de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Het thema
was de boerderij en er liepen dus ook kinderen op
“echte” klompjes gemaakt door de moeder van
Fenna. Ook werd juf Ianthe nog geholpen door
verschillende moeders die achter de coulissen de
kinderen met attributen hielpen. Allemaal hartelijk
bedankt voor uw hulp.
Volgende week zou groep 5A van juf Desiree en
Soraya aan de beurt zijn, maar de talenten van deze
klas verzetten de voorstelling naar 13 juli.

FOTOGRAAF
Op dinsdag en woensdag komt de fotograaf weer
bij ons op school om de jaarlijkse groepsfoto’s,
individuele en broertjes/zusjes foto’s te komen maken.
De individuele en groepsfoto’s zullen op dinsdag
plaatsvinden, alleen de individuele foto’s van de
leerlingen van groep 8B zijn op woensdag. Dan zal
ook de speciale afscheidsfoto van de groepen 8
worden gemaakt.
Mocht u uw kinderen samen op de foto willen zetten
kunnen de leerlingen die al op school zitten woensdag
onder schooltijd op de foto worden gezet.
Foto’s met broertjes/zusjes die nog niet op school
zitten kunnen woensdagochtend voor schooltijd vanaf
8.00 uur en woensdagmiddag na 12.00 uur worden
gemaakt. De intekenlijsten hiervoor staan maandag in
de Digiduif app of site. Wilt u aansluitend inschrijven
zodat de fotograaf achter elkaar door kan gaan en
niet onnodig moet wachten.
Mocht u een van deze dagen (dinsdagochten/middag
of woensdagochtend vanaf 10.00 -12.00 uur) willen
helpen om alles in goede banen te leiden dan kunt u
dit aangeven bij Miranda.

NASCHOOLSE SPORT 3 t/m 8
Aanstaande woensdag kunnen de leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 meedoen aan de naschoolse sport
van juf Patricia: handbal.
Hiervoor krijgen ze maandag een inschrijfformulier
mee. Mocht uw zoon/dochter mee willen doen dient
dit formulier uiterlijk woensdagochtend te worden
ingeleverd bij juf Patricia of Miranda.

TIPS VOOR HET WEEKEND
KOM IN DE KAS
Za 07 april 2018 t/m zo 08 april 2018
10.00-16.00 uur
Je kunt weer in de kas komen kijken in Almere
Buitenvaart! Op zaterdag 7 en zondag 8 april zetten
de tuinders hun deuren open voor publiek.
Heb je weleens in een zee van bloemen gezwommen,
tropische planten zien groeien in Nederland of een
tomaat gegeten zo groot als een skippybal? Nee?
Dan ben je waarschijnlijk nog nooit in een kas
geweest.
De tuinders in de Buitenvaart laten jou hun mooiste
producten zien.
Parkeren kan bij de bedrijven zelf en er rijdt een gratis
pendelbus tussen station Almere Buiten en het
tuinbouwgebied.
Kijk voor meer informatie op www.buitenvaart.com
.

LENTEWANDELING
OOSTVAARDERSBOS - ALMERE

Meerdere data vanaf: zo 25 maart 2018 t/m za 28
april 2018
Almere
Kom dit voorjaar naar het Oostvaardersbos voor een
lentewandeling met de gids van Staatsbosbeheer.
De eerste jonge dieren zijn geboren, zoals de pullen
van de grauwe gans en de kalfjes van de
heckrunderen. Een mooie wandeling waarbij je de
dieren in hun natuurlijke omgeving kunt observeren.
Zo vlak na de winter is dit deel alleen toegankelijk
onder begeleiding van de gids van Staatsbosbeheer,
om de rust nog wat te bewaren.
De excursie start om 13.30 uur in de filmzaal van het
Natuurbelevingscentrum (1ste etage) met een kopje
koffie of thee en een korte film waarna u met uw gids
het afgesloten gebied in gaat. De wandeling duurt tot
15.30 uur. Na de wandeling kunt u desgewenst
genieten van vers gemaakte soep van de dag met
stokbroodje in het Natuurbelevingcentrum. Even
lekker bijkomen!
Het arrangement is eventueel ook uit te breiden met
een lunch voorafgaand aan de wandeling.
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/oostva
ardersplassen/lentewandelingoostvaardersplassen-almere

JEUGDTHEATER 6+: MUSICAL IN 1 DAG
8 april 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, de
nieuwe zaal

Word in één middag een super-musicalster. Vanaf
11.30 uur gaan we, in de nieuwe zaal in bibliotheek
Stad, liedjes, dansjes en tekst leren van onze eigen
musical. Om 15.00 treden we daar op voor publiek!
Wil je meedoen? Stuur dan een e-mail
naar kantoor@theaterschoolalmere.nl. Pas als je een
bevestiging krijgt, sta je ingeschreven. Meedoen is
gratis, maar het publiek moet wel een kaartje kopen.

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

