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Agenda 
29 augustus Eerste schooldag  
13-14 september Oudergesprekken 
16 september ’s middags zijn alle kinderen vrij 
23 september Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
29 september Informatieavond alle groepen 
3 oktober  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
17-21 oktober Herfstvakantie 
 
 
 
 

Start schooljaar 
 

Na een lange vakantie start maandag het nieuwe schooljaar. Om 10 voor 

half 9 gaan de deuren open en zien we iedereen graag weer terug. We 

maken er een fijn schooljaar van! 

 

’s Middags gaat de deur open om 10 voor 1. 
 

 

TSO 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er voor de kinderen op school de mogelijkheid 

om tussen de middag over te blijven. De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die 

tussen de middag niet thuis een broodje kunnen eten. 

Om het overblijven op school goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat wij weten 

hoeveel kinderen er dagelijks op school eten. Gaat uw kind overblijven? Dan verwachten wij 

van u dat u dit doorgeeft via “Mijn Schoolinfo”.  

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een inschrijfformulier voor de overblijf. Hierop kunt u 

eventuele bijzonderheden die voor het overblijven van uw kind belangrijk zijn aangeven. Als 

uw kind dit schooljaar gaat overblijven, vragen wij u dit formulier in te vullen en in te leveren 

bij de overblijfmedewerker of bij juf Pine.  

Bij elke groep staat er een aparte bak om het eten en drinken voor de overblijf in te plaatsen. 

U kunt per keer betalen, maar er is ook een systeem waarbij u een strippenkaart kunt kopen. 

De strippenkaart wordt bewaard bij de medewerkers die de tussentijdse schoolopvang leiden. 

Dit om verlies tegen te gaan. Maakt u gebruik van de tussenschoolse opvang dan kunt u 

d.m.v. overschrijving betalen op rekeningnummer NL17 INGB 0006 1902 54  onder 

vermelding van ASG inz. Architect ouderraad, TSO, met vermelding van de naam en groep 

van uw kind. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om contant te betalen bij één van de 

overblijfkrachten. 

 

Overzicht van de kosten: 

1 keer    €   2,50 

Strippenkaart, 10 keer € 14,00 

Strippenkaart, 20 keer € 23,00 

 

Op dinsdag, donderdag en vrijdag is er om 8.15 uur een overblijfmedewerker aanwezig voor 

de contante betalingen en hier kunt u ook terecht met vragen. 

 

 
 

Inhoudsopgave 

1. Agenda 

2. Start schooljaar 

3. TSO 

4. Gymrooster 

5. Buiten sporten 

6. JOGG 

7. Eten en drinken op school 

8. Jaarplanning 

9. Fietsen op het schoolplein 

10. Waterweetje 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.aladon.nl/Actueel/PublishingImages/weer naar school.jpg&imgrefurl=http://www.aladon.nl/Actueel/Nieuws/Paginas/Weer-welkom-op-school.aspx&docid=_ZY6kBkXYXK-YM&tbnid=SOw12TLLQhAM7M:&w=640&h=448&ei=fGfzU_30Osa6O4iKgeAC&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 1,  jaargang 5, 26-08-2016 
 

 
 
Gymrooster 
Maandag 

10.15-11.05 groep 8 

11.05-12.00 groep 7  De kinderen gaan vanaf de gymzaal naar huis of overblijf. 

13.00-13.40 groep 5  De kinderen beginnen in de gymzaal. 

13.40-14.20 groep 3 

14.20-15.00 groep 4  de kinderen gaan vanaf de gymzaal naar huis 

 

Dinsdag  

8.30-9.20 groep 6  De kinderen beginnen bij de gymzaal. 

9.20-10.10 groep 5 

10.15-11.05 groep 4 

11.05-12.00 groep 3  De kinderen gaan vanaf de gymzaal naar huis of  

    Overblijf. 

 

Woensdag 

8.30-9.10 groep 8  De kinderen beginnen bij de gymzaal. 

9.10-9.50 groep 7 

9.50-10.30 groep 6 

11.00 uur groep 1-2 

 

De kinderen die op school overblijven lopen met meester Ernst Jaap van of naar de gymzaal. 

 

Dit schooljaar krijgen de kleuters 2 keer in de 3 weken gym van meester Ernst Jaap, de 

vakleerkracht gymnastiek. De andere weken gymmen ze met hun juf. De kleuters gymmen 

op school. De kinderen van groep 3-8 gymmen in de gymzaal op het van Eesterenplein. 

 

Op maandag 29 augustus, de eerste schooldag, starten alle groepen ’s middags op school. 
 

 

Buiten sporten 
Vanaf 24 augustus tot aan de herfstvakantie gaan de kinderen met de vakleerkracht 

gymnastiek buiten sporten tijdens de gymtijden. De kinderen kleden zich om in de 

kleedruimtes van de gymzaal. Bij slecht weer wordt er binnen gegymd. 

 
JOGG 
Ook dit schooljaar gaan we verder met het JOGG programma. 

JOGG is een landelijk project om een gezonde leefstijl te bevorderen bij kinderen. In 

Nederland zijn 75 gemeentes die werken met de JOGG aanpak. De gemeente Almere is vorig 

jaar gestart met JOGG vanwege het grote aantal kinderen met overgewicht in de gemeente. 

De Bouwmeesterbuurt en de Bloemenbuurt zijn de eerste twee wijken in Almere waar het 
project JOGG van start is gegaan. In deze wijken is het aantal kinderen met overgewicht het 

grootst.  

 “het stimuleren van buiten spelen” en “het 

drinken van water” staat centraal. Voor meer 

informatie kunt u ook een kijkje nemen op de 

website van JOGG: 
https://jongerenopgezondgewicht.nl/  

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.parkiet.org/uimages/gr5 gym2.jpg&imgrefurl=http://www.parkiet.org/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=996&fromno=973&h=337&w=297&tbnid=rwNzN7tQfTEbVM:&zoom=1&docid=2uI5BT7JglJefM&ei=eWrzU_PTIInMOYrWgfAC&tbm=isch&ved=0CFcQMygbMBs&iact=rc&uact=3&dur=729&page=2&start=24&ndsp=31
https://jongerenopgezondgewicht.nl/
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Eten en drinken op school 
 

Tussendoortje  

Gezond eten is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden wij het als 

school belangrijk dat uw kind gezonde voeding mee naar school krijgt. Wij vragen u om uw 

kind(eren) een gezond tussendoortje mee naar school te geven voor de ochtendpauze. U 

kunt hierbij denken aan: fruit, een boterham of een krentenbol. Natuurlijk kunt u af en toe 

ook eens koek meegeven, zoals een plakje ontbijtkoek, of een tussendoorbiscuit zoals 

Evergreen of Sultana. 

Koolzuurhoudende frisdranken zijn niet toegestaan.  

 

Lunch 

Blijft uw kind tussen de middag over op school? Geef dan ongeveer dezelfde hoeveelheid mee 

als het thuis eet. De lunch is belangrijk vanwege de energie en voedingsstoffen voor het 

tweede deel van de dag. U kunt variëren in wat u meegeeft, vooral als hij of zij meerdere 

dagen per week overblijft. In een broodtrommel valt er immers niets meer te kiezen. 

Tijdens de overblijf zijn snoep, chips en koolzuurhoudende frisdranken niet toegestaan. 

 

Traktatie 

Is uw kind jarig….dan is het feest! En natuurlijk mag de jarige job trakteren.  Ook voor de 

traktatie bij verjaardagen vragen we u te kiezen voor gezond.  Leuke ideeën kunt u hiervoor 

vinden op het internet. (http://www.traktatie-maken.nl/trakteren, http://gezond-

trakteren.nl/)  

 
Jaarplanning 
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar, nieuwsbrief nummer 19, stonden twee fouten. 

We vinden dit natuurlijk heel vervelend en we hopen dat u nog een aanpassing in uw agenda 

kunt doen. Excuses.  

De betreffende data zijn hieronder aangepast. Het gaat om de data met een streep eronder. 
 

 

16 september 2016 ‘s Middag vrij; alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

23 september 2016 Studiedag;  alle leerlingen zijn vrij 

3 oktober 2016 Studiedag;  alle leerlingen zijn vrij 

17 t/m 20 oktober 2016 Herfstvakantie 

7 november 2016 Studiemiddag;  alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

5 december 2016 Continurooster; alle leerlingen zijn om 14.00 uur vrij 

6 december 2016 Lesvrij;  alle leerlingen zijn vrij 

23 december 2016 Lesvrij;  alle leerlingen zijn vrij 

26-12-2016 t/m 6-1-2017 Kerstvakantie 

3 februari 2017 ‘s Middag vrij; alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

6 februari 2017 Lesvrij;  alle leerlingen zijn vrij 

17 februari 2017 ‘s Middag vrij; alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

20 t/m 24 februari 2017 Voorjaarsvakantie 

20 maart 2017 Studiemiddag;  alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

14 april 2017 Goede Vrijdag 

17 april 2017 2e Paasdag 

24 t/m 28 april 2017 Meivakantie 

http://www.traktatie-maken.nl/trakteren
http://gezond-trakteren.nl/
http://gezond-trakteren.nl/
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Waterweetje: Water drinken verhoogt de reactie snelheid! 

 

5 mei 2017 Bevrijdingsdag 

25 mei 2017 Hemelvaartsdag 

26 mei 2017 Vrij 

5 juni 2017 2e Pinksterdag 

26 t/m 30 juni 2017 Lesvrij;  alle leerlingen zijn vrij 

14 juli 2017 ‘s Middag vrij; alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

24 juli t/m 1 september 2017 Zomervakantie 

 

Fietsen op het schoolplein 
Wij willen u er op wijzen dat het schoolplein gebruikt wordt door kinderen. In verband met de 

veiligheid is het niet toegestaan voor ouders en kinderen om te fietsen op het schoolplein. 

Wij verzoeken u uw fiets in het fietsenrek te plaatsen. U heeft hierin als ouder een 

voorbeeldfunctie.  

 

 

 

 

 

 

 


