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Nieuws uit groep 1/2A 
Welkom aan de nieuwe kleuters uit onze groep: Julia, Avery, Sara, Nathan, Shanaya, 
Ryan & Ruan. 
 
Na de kerstvakantie hebben we rustig de tijd genomen om te wennen 
aan de nieuwe inrichting. Onze klas is omgetoverd in een frisse, 
uitdagende klas. 
In de kleutergroepen hebben we ook veel nieuw ontwikkelingsmateriaal 
gekregen. De kinderen spelen daar veel mee en komen daardoor vaker 
spelenderwijs in aanraking met taal en rekenen. 
 
Gelukkig konden de kinderen snel wennen aan de nieuwe inrichting. 
Er staat nu onder andere een crea-tafel in de klas. Daar kunnen de 
kinderen staand aan werken (goed voor kleuters). Ook zijn de bakken 
onder de nieuwe banken handig, de kinderen kunnen zo zelf makkelijk 
constructiemateriaal pakken. Ook is de huishoek vernieuwd. 
Op de gang staat nu voor de bouwhoek een podium met verhoging 
waardoor de kinderen ook met hoogtes kunnen experimenteren tijdens 
het bouwen. 
 

 
 
 

 
 

Agenda 
21 - 27 februari Voorjaarsvakantie 
 
Woensdag 2 maart Rapportgesprekken 
Donderdag 3 maart Rapportgesprekken 
Vrijdag 4 maart Lesvrije middag 
Dinsdag 15 maart Studiemiddag - leerlingen vrij 
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Studiemiddag op dinsdag 15 februari 
De studiemiddag van vrijdag 19 november is niet doorgegaan. Op die dag zijn de leerlingen naar 
school geweest. Er staat nu een nieuwe datum gepland: dinsdagmiddag 15 maart. ’s Ochtends 
gaan de leerlingen naar school en ’s middags zijn ze vrij. Het team volgt dan de teamtraining De 
kunst van het lesgeven.   

 
CO2 meters in de klas: KIWI. 
Vanaf deze week hangen er in de lokalen CO2 meters: KIWI Air monitor. De KIWI meet de luchtkwaliteit in 
het lokaal zodat er goed geventileerd kan worden wanneer dat nodig is. De naam van deze meter komt van 
de vogel die voorkomt in Nieuw Zeeland. Deze vogel kan goed ruiken, iets wat andere vogels niet goed 
kunnen. Onze kiwi’s ruiken wat de waarden van CO2, temperatuur en luchtvochtigheid zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als ik later groot ben… 
'Als ik later groot ben in Almere' probeert bij te dragen aan het uitkomen 
van dromen van kinderen en jongeren (0-18). 
 
Misschien wil jouw kind wel brandweerman, ballerina, voetballer of DJ 
worden? Soms is er hulp, les, training, tips of spullen nodig om een stap 
dichterbij een droom te komen. ‘Als ik later groot ben in Almere’ helpt 
gratis om de juiste mensen, organisaties en clubs in Almere te vinden 
voor alle dromen van iedereen. 
De kinderen krijgen vandaag een kaart mee naar huis, om een droom op in 
te vullen. De kaart mag daarna volledig ingevuld weer mee naar school om 
in de rode brievenbus te doen! 
 
De rode brievenbus logeert van 14 februari tot 10 maart bij de Architect op het leerplein. 
Dromen kunnen ook 24/7 digitaal worden gepost via: alsiklatergootbeninlamere.nl , op Facebook: Als ik 
later groot ben in Almere en instagram: alsiklatergrootben of met Whatsapp Andrea Moll-van der Pool, via 
06-40188536. 
 
Voor meer informatie kun je kijken op https://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/ 
Andrea Moll-van der Pool zit ook elke donderdagmiddag in de bibliotheek Almere buiten (van 14.00 tot 
17.00 uur). Jullie kunnen dan samen in gesprek over de droom. Ook in de vakantie zal zij daar aanwezig zijn. 
 

  

https://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/
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Welke sport- en cultuurlessen probeer jij uit? 
We staan aan het begin van een nieuw jaar, een nieuwe start! Tijd voor goede voornemens. Daarom daagt 
de gemeente alle Almeerders uit om op avontuur te gaan en te ontdekken welke sport- en/of 
cultuuractiviteiten bij hen passen. Deze activiteiten zijn leuk, gezond en zorgen daarnaast voor een betere 
concentratie. Op het platform Sport en Cultuur in Almere vind je al het sport- en culturele lesaanbod voor 
alle leeftijden. Via dit platform vind je ook het aanbod in de wijk van o.a. de Buurtsportcoach en 
KLEURinCULTUUR. Ook is het aanbod dat vergoed wordt door het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere op 
te vragen. En kinderen kunnen zich inschrijven voor de naschoolse lessen van Almere Kenniscentrum Talent 
(AKT). Alles overzichtelijk op één platform! 
 

https://almere.us4.list-manage.com/track/click?u=e174d6767fbed912ca3db2188&id=90cc599ac4&e=1dac79d4ba
https://almere.us4.list-manage.com/track/click?u=e174d6767fbed912ca3db2188&id=42554b4c60&e=1dac79d4ba
https://almere.us4.list-manage.com/track/click?u=e174d6767fbed912ca3db2188&id=42554b4c60&e=1dac79d4ba

