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Agenda 
11 en 12 februari  Studiedagen 
15 en 16 februari Adviesgesprekken groep 8 
19 februari Rapport mee 
23 en 24 februari Rapportgesprekken 
29 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 

 

Studiedagen 
Donderdag 11 en vrijdag 12 februari zijn er studiedagen. 

Alle leerlingen zijn deze dagen vrij. 

 

Heeft u verhuisplannen? 
Dan willen we u vragen dit zo vroeg mogelijk door te geven aan de directie. We vragen u dit 

omdat we al halverwege het schooljaar aan de slag gaan met de organisatie van het volgend 

schooljaar. Daarbij is het aantal leerlingen dat we op school hebben een belangrijk gegeven.  
 
Avondvierdaagse 
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor de Avondvierdaagse van 6 tot en met 9 

juni 2016 zijn alweer in volle gang. Helaas heeft de organisatie, 

die dit gezellige wandelevenement jarenlang in Almere Buiten 

regelde, laten weten te stoppen. Dat betekent dat de 

Avondvierdaagse dit jaar anders is.   

Het organiseren van de Avondvierdaagse  is een flinke klus. 

Denk aan het regelen van mensen met EHBO-diploma’s, 

verkeersregelaars, de bemensing van de stempelposten, het 

maken van de wandelroutes en het verkrijgen van de nodige 

vergunningen bij de gemeente.  Daarom kunnen wij, als 

Ouderraad, de organisatie niet volledig op ons te nemen. Dit is 

praktisch niet haalbaar. 

Gelukkig zijn er alternatieven:  

1. Natuurlijk kunt u uw kind zelf direct bij de wandelorganisatie inschrijven en op eigen 

houtje de Avondvierdaagse lopen. Het dichtstbijzijnde start- en eindpunt is bij het 

Buitenhout College aan de Evenaar, maar ook in Stad en Haven zijn er 

meeloopmogelijkheden. 

2. Daarnaast willen wij kijken naar de verschillende mogelijkheden om toch met school 

te lopen. In principe zoals u van ons gewend bent, maar wel met een ander start- en 

eindpunt (waarschijnlijk eveneens het Buitenhout College) als voorgaande jaren.  Of 

wellicht kunnen we ons aansluiten bij een andere school in Almere Buiten.  

Omdat het tweede alternatief aardig wat organisatie en dus tijd en energie vergt, is dit alleen 

rendabel bij voldoende animo. Daarom willen we nu alvast inventariseren hoeveel kinderen 

(en ouders) in juni met school mee zouden willen lopen. Blijkt dit aantal te laag, dan rest 

slechts één optie: op eigen gelegenheid deelnemen. Binnenkort ontvangt u via mijn 

schoolinfo hierover een bericht. Laat alstublieft via het antwoordstrookje in dat bericht weten 

of uw kind met school wil meelopen. Wij informeren u later middels de nieuwsbrief of dit 

uiteindelijk haalbaar is.  

Heeft u vragen of een goed idee? Wij horen dit graag! U kunt altijd één van ons aanspreken. 

De Ouderraad 

 

Inhoudsopgave 

1. Agenda 

2. Studiedagen 

3. Heeft u verhuisplannen? 

4. Avondvierdaagse 

5. Ouderbijdrage 

6. Rapporten en rapportgesprekken 

7. Adviesgesprekken 

8. Doktersbezoek 

9. Schooltijden  

10. Traktatietip 

11. Waterweetje 

 

 



  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 12,  jaargang 4,  10 februari 2016 
 

 
 

Ouderbijdrage 
Wij hebben u al eerder bericht over de ouderbijdrage. 

Onze ouderraad verzorgt van dit geld een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals het 

sinterklaasfeest, kerstdiner, paasontbijt en het zomerfeest. 

Het weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar zonder de ouderbijdrage kunnen wij deze 

activiteiten helaas niet organiseren.  

De ouderbijdrage is vastgesteld op: 

 € 23,00 per leerling voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 

 € 18,00 per leerling voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

Het bankrekeningnummer is NL17 INGB 0006 1902 54. U kunt de ouderbijdrage voor het 

schooljaar 2015-2016 naar bovengenoemd bankrekeningnummer over te maken met 

vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) én dat het om de ouderbijdrage gaat. 

 

Rapporten en rapportgesprekken 
Op vrijdagmiddag 19 februari 2016 krijgen de kinderen hun rapport mee naar 

huis. De rapportgesprekken voor de groepen 1 tot en met 7 zijn op dinsdag 23 

en woensdag 24 februari. U kunt zich via “mijn schoolinfo“ hiervoor inschrijven.  

 

 

 

 

Adviesgesprekken 

De adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs van groep 8 zijn op 

maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 februari. 

Ook hiervoor kunnen de ouders via “mijn schoolinfo” zich inschrijven.  

 

Doktersbezoek  
Soms is het onoverkomelijk dat kinderen de dokter bezoeken tijdens 

schooltijd. Als u zelf een keuze heeft, dan rekenen we erop dat u er alles 

aan doet dat kinderen niet tijdens schooltijd naar de tandarts of de dokter 

hoeven te gaan. Zo missen zij zo min mogelijk lestijd. 

Duurt het bezoek een dagdeel of langer? Dan verzoeken we u hiervoor een 

verlofformulier in te vullen.  
 
 
 

 

Schooltijden 

We rekenen erop dat alle ouders hun uiterste best doen om de kinderen op tijd op school te 

laten komen. Het is voor het kind vervelend om de start van de les te missen. Voor de 

leerkracht en de groep is het storend als er kinderen later binnen komen.  

De deuren van de school zijn 15 minuten voor aanvang van de les open. Om half 9 en 13.00 

uur starten de lessen en kan er niet meer gestoord worden. Ook niet voor het (na)brengen 

van een pauzehap. 

Mochten de kinderen door omstandigheden te laat komen, dan stellen wij het op prijs als u 

dit even via “mijn schoolinfo” of telefonisch laat weten.  
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Water verwijdert afvalstoffen uit het menselijk lichaam. 

 

 

 

Traktatietip 

 Appel Ninja Turtle 

 Benodigdheden 

 Appel 

 Crêpepapier 

 Wit papier 

 Lijm 

 Zwarte stift 

Werkwijze 

 Knip stroken van crêpepapier 

 Strik deze stroken om de appel 

 Teken oogjes op het witte papier en knip deze uit 

 Plak de oogjes op het crêpepapier 
 Teken met een zwarte stift een mond op de appel 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


