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Nieuwe Bieb
In januari zal onze schoolbibliotheek een ware
gedaanteverwisseling ondergaan. In
samenwerking met de Nieuwe Bibliotheek van
Almere en met subsidie van de gemeente
Almere is het mogelijk om tegen vergoeding
van 5 euro per leerling per jaar onze
schoolbibliotheek volledig up to date te
krijgen. De school zal bijna 1200 nieuwe
boeken ter beschikking krijgen om vooral het
leesplezier en de leesvaardigheden te
vergroten. Over de officiële opening hoort u
later meer.

Herhaalde oproep naar uw mening
Voor onze school is het van groot belang om
te weten wat onze ouders denken over ICT en
het onderwijs voor de leerlingen. Het respons
van vorige week was echt te gering ( 23
reacties) Nogmaals willen wij u verzoeken om
mee te doen met onze enquête. De link die
erbij hoort is:
http://enquetemaken.nu/r/9a6p
(de link kunt u ook vinden op basisschoolnet
onder de rubriek ”reacties op groep”.) Graag
reageren voor woensdag 17 oktober.
Hartelijk dank alvast.

Theatermiddag
Vanmiddag hebben de groepen 1/2a en 7a
een spetterend optreden gegeven voor alle
familie en vrienden die wilden komen kijken.
Ook de andere a-groepen mochten de
voorstelling bijwonen.
Beide groepen namen ons mee naar het
heerlijke Afrika, waar ze olifantje Elmer
tegenkwamen, die zo graag als alle andere
olifanten wilde zijn. Ook zagen we een

Marokkaanse modeshow met schitterde
jurken, een mummiedans uit Egypte en het
levensverhaal van Nelson Mandela. Natuurlijk
mocht het lied “Hallo Wereld” niet ontbreken.
Tenslotte kwam er een olifant, die met zijn
lange snuit het verhaal uit blies.
Een leuke en leerzame middag, dank jullie
wel! De foto’s vindt u in ons fotoalbum op
onze website.

Schoolafspraken
Hoe is het ook alweer?
 De lessen beginnen om 8.30 uur en 13.15
uur. Helaas komen met grote regelmaat
dezelfde leerlingen te laat. Wij zijn
verplicht dit te registreren. Als een leerling
5 dagen 5 minuten te laat komt dan is dit
op weekbasis 25 minuten onderwijstijd.
Rekenen we dit door naar 40 schoolweken
dan zitten wij op 1000 minuten. Dit lijkt
overdreven maar u begrijpt de boodschap.
 Fietsen op het fietspad lopen op het
schoolplein.
 Ziekmelden voor schooltijd via de mail
onder de knop ziekmelden of via de
administratie.
 Niet roken op het schoolplein.
Voor andere afspraken en regels van onze
school zie onze schoolgids.

Schoolontbijt
Op donderdag 1 november is het nationaal
schoolontbijt.
groep 1 t/m 4:
groep 1 t/m 4 gaat deze dag op school in de
klas ontbijten. We willen u vragen om uw kind
deze dag met een lege maag naar school te
brengen met een plastic bord, beker en bestek
voorzien van naam.
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groep 5 t/m 8
groep 5 t/m 8 is deze hele ochtend in de
sporthal van Almere Haven. In samenwerking
met de Schoor wordt er een ontbijt/ sport
ochtend georganiseerd. wij willen u vragen
om uw kind met een lege maag en hun
gymkleding om half 9 bij de sporthal te
brengen met een plastic bordje, beker en
bestek voorzien van naam. (liefst
weggooimateriaal)
De kinderen eindigen om 12.00 uur in de
sporthal. De kinderen die naar de overblijf
gaan fietsen met de leerkrachten naar school.
Het is daarom belangrijk dat deze kinderen op
de fiets naar de sporthal komen.
Wij hebben er zin in!!!

de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is volop in gang met als
thema “Hallo Wereld”. Alle groepen
werken over een specifiek land. Aan u
te raden van welk land uw kind straks
specialist is.
Op onze kijkavond op 18 oktober bent u van
18.30 tot 20.00 uur van harte welkom op
beide locaties om de resultaten te komen
bewonderen
Vanuit het A-Team!
Vorige week heeft het A-Team u middels een
brief via basisschoolnet opgeroepen om
overheerlijke wereldhapjes te bakken/maken
die op de kijkavond van de Kinderboekenweek
bij de bar verkocht kunnen worden. Wilt u zo
vriendelijk zijn om het inleverstrookje
onderaan de desbetreffende brief in te vullen
en bij de leerkracht van uw oudste kind in te
leveren. Zo hebben wij een idee van wat we
allemaal mogen verwachten en kunnen wij
hiermee rekening houden bij het inrichten van
de bar.
Al vast bedankt!

Sport.
De sportdag van afgelopen woensdag was een
groot succes! Er staat een filmpje van de
sportdag op de voorpagina van onze website.
A.s dinsdag hebben de kinderen van de
groepen 7, 7/8 en 8 een clinic “Bossabal” in
de sporthal van Almere-haven tijdens de
reguliere gymtijden. Wilt u er voor zorgen dat
uw kind op de fiets naar school komt. Groep 7
begint in de sporthal, dus zij mogen daar gelijk
naar toe.

Ma 15 okt.
Do 18 okt.
22 t/m 26 okt.
Do 1 nov.
Vrij 2 nov.

Agenda
Studiedag, alle leerlingen vrij
Kijkavond Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Schoolontbijt
Studiedag, alle leerlingen vrij

