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KIDD-les: bewegend stilstaan 
De kinderen van groep 4 hebben geleerd hoe stilstaande, 
alledaagse beelden in Almere toch kunnen bewegen en hoe ze 
spelenderwijs alledaagse voorwerpen in beweging kunnen 
brengen.  
Ze hebben onder leiding van een beeldend kunstenaar een 
aantal kunstwerken en filmpjes bekeken waarin het thema 
beweging centraal staat. 
Ook hebben ze geleerd wat een stopmotion filmpje is.  
Dat is een filmpje waarbij voorwerpen bewegen die normaal 
altijd stilstaan, denk maar aan een flipboekje waarbij simpele 
tekeningen tot leven komen op papier.            
       

Een rolletje plakband en een pen doen samen een dansje of 
zakdoekjes worden vanzelf opgevouwen.  
Na het zien van de foto’s en filmpjes hebben ze geleerd om 
zelf een stopmotion filmpje te maken van gewone 
voorwerpen die in de klas te vinden zijn.  
De kinderen maakten foto’s met een IPad en lieten hun etui, 
potloden en schriften bewegen. 
Iedereen deed enthousiast mee.  
 

 

Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) 
In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, wordt twee keer de ontwikkeling en de 
gezondheid onderzocht: in groep 2 en in groep 7. Je kunt dan ook je eigen vragen stellen, 
bijvoorbeeld over slapen, bedplassen, het gedrag of de opvoeding. Als het nodig is, kunnen 
kinderen en ouders snel de juiste hulp en ondersteuning krijgen. 
Alle kinderen in groep 7 krijgen deze week een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek door 
de jeugdverpleegkundige. Bij deze uitnodiging zit een vragenlijst die de ouder/verzorger vooraf 
invult en meeneemt naar de afspraak. De jeugdverpleegkundige kijkt samen met u naar de vragen, 

Agenda 
  
15 november Studiedag  
 Alle leerlingen vrij 
22 november Luizenpluis 
  5 december Sinterklaas op school 
 Groep 1 - 4 12.00 uur vrij 

Groep 5 - 8 continurooster 
tot 14.00 uur 
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weegt en meet uw kind, en kijkt naar de ontwikkeling en de gezondheid. In de bijlage vindt u een 
poster van de JGZ met meer informatie. 

 
Schoolfruit 

Deze week is het project Euschoolfruit gestart. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we vanuit dit 
programma, dat door de Europese Uniewordt gefinancierd, fruit of groente in de klas.  
 
Een groep ouders maakt het fruit en de groenten 
schoon en verdeelt het over de groepen. Als u op 
een van de dagen wilt helpen, dan kan dat in de 

keuken vanaf half 9.  
 
We zullen u regelmatig via de Nieuwsbrief van 
school op de hoogte houden. 
Wilt u op de hoogte blijven van dit project, dan 
kunt u zich via onderstaande link aanmelden voor 
de nieuwsbrief van EU-schoolfruit. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-
Schoolfruit.htm 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Er zijn volgende week 2 dagen waarop u de vrijwillige ouderbijdrage ook contant kunt betalen: 

- Woensdag 20 november, van 8.20 uur – 8.30 uur  
- Vrijdag 22 november, van 15.00 uur – 15.10 uur 

Met uw bijdrage zorgt de ouderraad ervoor dat uw kind geniet van de mooie 
feesten op school, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, en later in het schooljaar de 
Koningsspelen. U kunt de ouderbijdrage via de bank overmaken naar het 
rekeningnummer van de ouderraad: NL17 INGB 0006 1902 54 t.n.v. ASG inz. 
Architect ouderraad. Graag onder vermelding ouderbijdrage en de naam van uw 
kind. De bijdrage is: 
 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 4 

 € 18,50 per leerling voor de groepen 5 t/m 8 

 
Gratis sport- en beweeglessen van het AKT 
Doet uw kind al mee aan de gratis naschoolse lessen van Almere Kenniscentrum Talent (AKT)? Op elf 
locaties in Almere kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 onder begeleiding van ervaren gymleerkrachten van 
ASG en Prisma extra bewegen en sporten. Het AKT biedt vijf verschillende lessen. Twee hiervan zijn voor 
alle kinderen toegankelijk: Gym+ en Sport+. Voor de andere drie lessen, KidsXtra, SportXtra en ASM 
Academie, worden kinderen persoonlijk uitgenodigd door hun gymleerkracht. Denkt u dat uw kind in 
aanmerking komt voor KidsXtra, SportXtra of ASM Academie, maar heeft uw kind (nog) geen uitnodiging 
ontvangen? Neem dan contact op met de gymleerkracht.  
Wilt u meer informatie over de inhoud van de lessen en bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uit ziet? 

Bekijk dan het AKT filmpje: https://youtu.be/eSreNKqc1n8. De locaties, data en inschrijfmogelijkheden 
vindt u op https://www.sportiefalmere.nl/almere/akt/content/4/home 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm
https://youtu.be/eSreNKqc1n8%20/
https://www.sportiefalmere.nl/almere/akt/content/4/home
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“Goed gedaan” les 6 

 
Deze 2 weken werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Samen 
spelen en werken’. 
 
Om goed samen te kunnen spelen en 
werken is het belangrijk dat kinderen 
op een prettige manier met anderen 
omgaan en leren om taken en 
aandacht samen eerlijk te delen. 
 
In de klas komt het volgende aan de 
orde: 
• Zeg ‘sorry’ als je iets doet waar 
iemand last van heeft. 
• Zeg ‘dank je wel’ als iemand iets 
aardigs voor je doet. 
• Als je samenwerkt, moet je de leuke 
en de vervelende klusjes eerlijk 
verdelen. 
 
Tips voor thuis 
• Geef het goede voorbeeld door uw 
kind te bedanken als hij u helpt of iets 
aardigs voor u doet, en ‘sorry’ te 
zeggen als u iets doet wat u niet had 
moeten doen. 
• Gebruik bij kinderen onderling vaak 
het ‘om-de-beurt-principe’: om de 
beurt vertellen wat je gespeeld hebt, 
om de beurt helpen de tafel af te 
ruimen. 
• Leer uw kind ook rekening te 
houden met u. ‘Nu wil ik een keer de 
vis eten geven.’ Zeker een enigst kind 
kan anders denken dat het altijd recht 
heeft op de leuke klusjes. 
 
 

 


