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Avondvierdaagse
Wat een geluk hebben we gehad met het
fantastische wandelweer. Gisteravond hebben
de kinderen een medaille, wandelpasdiploma
en namens het A-team een mooie bal in
ontvangst mogen nemen. Alle ouders en
leerkrachten bedankt voor jullie extra inzet bij
de rustplek en de finish.

Formatie
Momenteel zijn wij hard bezig om de formatie
voor het volgende schooljaar rond te krijgen.
En het is nog net geen traditie, maar vaak
brengen wij u op de hoogte van de formatie in
de week na de Avondvierdaagse. De grote
lijnen zijn ook dit jaar rond, maar de laatste
drie weken hebben we plotseling meer
aanmeldingen gekregen dan wij hadden
verwacht. Gevolg hiervan is dat wij nu
onderzoeken of er twee groepen 5 en twee
groepen 6 geformeerd kunnen worden i.p.v.
een 5, 5/6 en 6. Er zijn echter niet alleen
leerlingen voor de groepen 5 en 6 aangemeld,
maar ook voor de andere groepen. Nu lijkt het
op dit moment nog geen invloed te hebben op
de verdeling bij de groepen 3 en 4. Voor de
groepen 7 zit er mogelijk wel een kleine
verschuiving aan te komen. Deze was echter
voorzien, daar bij drie gezinnen de broertjes
en zusjes in de groep 7/8 zouden komen. De
leerkrachten zullen hier op zeer korte termijn
met de ouders van deze kinderen over in
gesprek gaan.

Zingen voor het koningspaar
Juf Nienke zit, zoals u inmiddels wellicht weet,
bij het Almeers Jeugd Symfonie Orkest en
speelt daar hobo. Nu mag het AJSO op
woensdag 19 juni optreden voor ons
koningspaar tijdens hun bezoek aan Flevoland.

Wat is makkelijker voor een juf
om zomaar vrij te kunnen
krijgen, dan om haar hele klas
mee te nemen? Sterker nog, de
hele bovenbouw mag mee!
De bovenbouw zal met bussen
naar en van de Esplanade in
Almere Stad worden gebracht.
Wij worden daar om 08:15
verwacht. Hierdoor zullen de
kinderen die dag eerder op
school moeten zijn. Het exacte
tijdstip is nog niet bekend, maar
wij houden u op de hoogte.
De bovenbouw is al hard aan
het oefenen om het Almerelied
uit hun hoofd te kennen.
Hieronder volgt een link, zodat
de kinderen ook thuis kunnen
oefenen.
http://www.youtube.com/watc
h?v=69N_vzRZFHI

Agenda
Woensdag 12 juni.
Juffen/ meesterdag in de
groepen 3 en 4
Wo. 12 t/m vr. 14 juni.
Kamp groep 8
Donderdag 13 juni.
Theatermiddag groep
1/2C en 5/6B
Vrijdag 14 juni.
Schoolreisje groepen 5
en 6 en Neo 2
Maandag.17 juni.
Studiedag. Alle ll vrij.
Dinsdag 18 juni.
Rapporten mee
Woensdag 19. Juni
Zingen voor het
koningspaar door de
bovenbouw

Medezeggenschapsraad zoekt
leden
Direct na de zomervakantie
worden er verkiezingen
gehouden voor de
oudergeleding van de MR.
De MR vertegenwoordigt de
ouders en de leerkrachten van
de school in hun overleg met de
directie.
De oudergeleding bestaat uit 5
ouders en iedere twee jaar
worden hiervoor verkiezingen
gehouden.
Van de zittende leden heeft er
één aangegeven niet meer
verkiesbaar te zijn. Dat betekent

Vrijdag 21 juni.
Schoolreisje groep 7
Vrijdag 21 juni.
Wenmiddag nieuwe
groep.
Do. 20 en Di. 25 juni.
Rapportgesprekken
Woensdag 26 juni.
Sportdag gr. 4 t/m 6
Vrijdag 28 juni.
Schoolreisje
Groepen 1 t/m 4 en
Neo1.
Woensdag.3 juli.
Juffendag groepen 1/2
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dat er in ieder geval gezocht wordt naar één
nieuw lid.
Heb je zin om mee te werken aan het beleid
van de school? Wil je invloed op de
beslissingen die de toekomst van alle
leerlingen aangaan?
Geef je dan nu op als kandidaat!
We zouden het heel leuk vinden als zich
kandidaten aanmelden die banden hebben
met het Neo-onderwijs, want die groep is nu
nog niet vertegenwoordigd in de MR.

verantwoordelijkheid nemen
voor de jongste. Ook bij het
opzetten van de circuits hoefde
meester Theo maar een half
woord te gebruiken om duidelijk
te maken wat er uitgezet diende
te worden.
Het weer was prachtig, de
spellen leuk en de kinderen
hebben genoten. Topdag dus!
Foto’s volgen snel op onze
website.

Voor meer informatie over de inhoud en
werkwijze van de MR kan je contact opnemen
met de voorzitter, Bas Lacroix (06-44 740 460)

Kamp groep 8
Woensdag is het zover en gaan de kinderen
van groep 8 op kamp. Wij wensen ze veel
plezier en mooi weer. Met hun fietsdiploma
op zak zullen zij goed voorbereid en vol goede
moed aan de fietstocht beginnen.

Schoolreis groepen 5 en 6 en
Neo 2
Vrijdag 14 juni a.s. gaan de groepen 5, 6 en
Neo 2 naar het Archeon in Alphen a/d Rijn.
Ook hen wensen we veel plezier toe!
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groepen 3 en 4
Wo. 12 t/m vr. 14 juni.
Kamp groep 8
Donderdag 13 juni.
Theatermiddag groep
1/2C en 5/6B
Vrijdag 14 juni.
Schoolreisje groepen 5
en 6 en Neo 2

Vakantierooster
2013 - 2014
Er is vorige week een foutje
geslopen in het vakantierooster.
Gelukkig werd die door een
oplettende ouder opgemerkt.
Hemelvaart valt volgend jaar niet
op 30 mei, maar op 29 mei.
Hierdoor zijn de vrije dagen 29 en
30 mei 2014. Het is gelukkig nog
ver weg. :)
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Sportdag groepen 1, 2, 3
Bij de sport- en speldagen voor de onderbouw
zetten wij ook altijd onze achtste groepers in.
Dit jaar werden zij bijgestaan door een aantal
groep 7 leerlingen. Het is altijd mooi om te
zien hoe onze oudste leerlingen

