
  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 13,  jaargang 4,  9 maart 2016 
 

 
Agenda 
24 maart Paasontbijt 
25 maart Goede Vrijdag 
28 maart 2e Paasdag 
29 maart Studiedag 

 

 

 

 

Vakantielezen 
Voor de vakantie heeft u via “mijn schoolinfo” een berichtje 

gekregen over het vakantielezen in de voorjaarsvakantie. 

Per abuis heeft de bijlage er niet bij gezeten. 

Ook tijdens de voorjaarsvakantie hebben de kinderen weer 

de mogelijkheid gekregen om een boek van school thuis te lezen. 

Veel kinderen maken iedere vakantie van deze mogelijkheid 

gebruik en leveren een bijbehorende opdracht in. De 

kinderen ontvangen altijd een klein presentje als zij dit 

gedaan hebben. 

Niet alle kinderen leveren het boek na de vakantie weer in 

op school. 

We willen u vragen er zorg voor te dragen dat de boeken 

weer terug op school komen zodat zij opnieuw uitgeleend 

kunnen worden. 

 

 

 

 

 

Koffie-ochtend / informatiebijeenkomsten 
 

 

Enkele weken geleden is er een enquête via 

Mijnschoolinfo verstuurd waarin wij van u willen weten of 

u de koffie-ochtenden/informatiebijeenkomsten in de 

toekomst wilt bijwonen.  

Wij hebben daarop nu 18 reacties gekregen. Aan het 

eind van de week wordt de enquête opnieuw verstuurd. 

Wij willen u vragen alsnog te reageren op deze oproep. 

Op die manier kunnen wij kijken welke thema’s en op 

welk tijdstip deze bijeenkomsten het beste georganiseerd 

kunnen worden. 
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Verteltassen 
 
De moeders die op de 

dinsdagochtenden helpen met het 

creëren van de Verteltassen hebben 

al hele mooie dingen gemaakt. 

Wij hopen dat er meer mensen zijn 

die willen aansluiten om samen voor 

de kinderen mooie Verteltassen te 

maken. 

U kunt zich aanmelden bij 

juf Els of juf Pine. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Groep 7B de leukste groep van de school?? 
Aan het begin van het schooljaar kwamen juf Caro en juf Anja met hun groep tot de conclusie 

dat we graag de leukste groep van de school wilden worden. 

Maar wat moesten we doen om dat bereiken? 

We hebben met de leerlingen een lijst met afspraken gemaakt, waar je ons aan zou kunnen 

herkennen. Deze lijst hangt in de klas en de belangrijkste afspraak is TEAMWORK. En dat 

kunnen we! 

Dan hebben we een gevoelsmeter, die we soms gebruiken. 

Hoe voel ik me vandaag? Hoe is dat gekomen? Kan of wil ik daar iets aan veranderen? En 

hoe? 

Iedere dag geven we elkaar een veer. De juffen geven er één aan een leerling, maar de 

leerlingen geven er ook één. 

Je krijgt hem wanneer je hem hebt verdiend, dat kan op verschillende vlakken zijn. Heb je 

een som goed uitgelegd aan een klasgenoot, maar ook wanneer je goed geholpen hebt met 

opruimen. 

We hebben in de klas ook een complimentendoos. Degene die een veer heeft gekregen, haalt 

uit de doos een compliment en mag die weggeven. 

Een spel dat we samen doen vinden we ook fijn, bijvoorbeeld “Lord of the Rings”, waarbij we 

in een kring staan met onze handen vast en er een hoepel rond gaat zonder de handen los te 

laten. 

Ten slotte kan deze groep met behulp van de ouders ook een geweldig verjaardagsfeest 

organiseren, zonder dat de juf er ook maar iets van af weet. 

Aan u de vraag of het ons is gelukt om de leukste groep van de school te worden? 

De leerlingen vinden van wel!!! 
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Ouderbijdrage 
Beste ouders, 

Dankzij de ouderbijdrage op onze school kunnen wij als Ouderraad veel leuke activiteiten 

voor uw kind(eren) organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het Lentefeest. Helaas hebben veel 

ouders deze bijdrage nog niet betaald.  

Aangezien het formeel om een vrijwillige bijdrage gaat, kunnen wij u niet verplichten deze te 

voldoen. Is er echter onvoldoende budget, dan worden wij beperkt in ons aanbod. Dat is 

natuurlijk jammer voor alle kinderen op school, maar ook 

voor ons als Ouderraad.  

Wij zetten ons graag voor de kind(eren) in! 

Heeft u nog niet betaald, dan ontvangt u donderdag 10 

maart een brief van de leerkracht van uw kind. Wij willen u 

vriendelijk verzoeken alsnog de ouderbijdrage te betalen. 

Dat kan contant bij de leerkracht van uw kind, of via de 

bank op rekeningnummer NL17 INGB 0006 1902 54 onder 

vermelding van Ouderbijdrage 2015/2016 en de naam en groep van uw kind(eren).  

Voor de groepen 1 t/m 4 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 23,00 en voor de kinderen van 

de groepen 5 t/m 8 € 18,00. 

Wij hopen op uw bijdrage! 

Namens de kinderen en de Ouderraad alvast hartelijk bedankt.  

 
 

Mijnschoolinfo 
Af en toe horen wij van ouders dat zij problemen hebben met 

Mijnschoolinfo. 

Krijgt u geen nieuwsbrief en andere informatie via uw mail of lukt het u 

niet om in te loggen, neemt u dan even contact op met Katinka 

(Administratie) of Pine.  
Vaak kunnen zij de problemen snel voor u oplossen. 

 

 

Avondvierdaagse 
Beste ouders, 

De Ouderraad heeft goed nieuws!! Eerder berichtten wij u al dat de organisatie van de 

Avondvierdaagse in Almere Buiten ermee is gestopt en dat wij konden aansluiten bij een 

andere organisatie met start- en eindpunt bij het Buitenhout College. Dit bleek voor velen 

van u te ver. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar mogelijke alternatieven om dit gezellige 

wandelevenement dichter bij huis toch door te laten gaan voor onze kinderen. Het heeft wat 

voeten in de aarde gehad, maar dat is gelukt! We starten en eindigen bij de Sporthal van 

Almere Buiten, naast het OostVaardersCollege. Momenteel zijn wij nog heel druk bezig met 

het uitwerken van alle details. Het inschrijven vindt 

in ieder geval plaats tussen  eind maart en begin 

april en de kosten zullen rond de € 5,- bedragen. 

Meer informatie volgt nog. We houden jullie 

middels de nieuwsbrief op de hoogte! 

De Ouderraad 

 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dn-overkant.nl/media/overkant/Informatie/Mijnschoolinfo/mijnschoolinfo.jpg&imgrefurl=http://www.dn-overkant.nl/informatie/ouderbetrokkenheid/mijnschoolinfo/11048&docid=t2Fxco6Ncso7VM&tbnid=-secKNyTogUZeM:&w=698&h=447&ved=0ahUKEwiZkt3pxZDLAhUC9w4KHYJLBdQQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Mensen kunnen geen zout water drinken 

Traktatietip 
Mandarijnen mannetjes: teken het gezichtje op de mandarijn en maak een hoedje van een 

dropveter (platleggen op het hoofdje) en een marshmallow en steek vast met een prikker.  
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