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Beste ouders,
Volgende week vieren we on 20-jarig jubileumfeest. Het thema is “feesten in alle landen”. Sommige groepen
zijn al met het thema gestart. Zo werden er deze week Hollandse poffertjes gebakken op het schoolplein. We
hebben er zin in! Elke groep werkt over een land en in iedere groep staat een bijzondere workshop gepland.
Bijvoorbeeld: “Een Egyptisch avontuur”, een les van een museumdocent, Surinaams trommelen, een
dansworkshop, een flashmob maken, een artclass schilderen.
Komt u volgende week vrijdag 14 juli met familie en vrienden naar het schoolplein om 17.00 uur. U kunt bij ons
eten! Er is een landenmarkt waar u gezellige creatieve materialen van de kinderen kunt kopen, er is een band
en een loterij. Voor de kinderen zijn er leuke spellen te doen. U kunt consumptiebonnen kopen bij de ingangen.
Wij hopen een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor Stichting Wensjes in Almere.
Met vriendelijke groet,
Elies Kok
Directeur
Personeelsbericht
Wij hebben een nieuwe leerkracht gevonden om het zwangerschapsverlof van Sabine Veerman in te vullen.
Het is juf Marjolein de Mik, ze komt uit Bussum en zij studeert in augustus af aan de Pabo.

Actueel:
Vakantieplanning volgend schooljaar.
Hierbij treft u de vakantieplanning aan voor schooljaar 2017-2018. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving
hebben de kinderen volgend jaar 2 weken Meivakantie. Dit is mogelijk geworden doordat de Almeerse
Studiedag van 25 april is afgelast, deze viel in de week vóór de Meivakantie en deze week konden we niet
vrijgeven i.v.m. het feit dat Stichting Prisma het advies van de minister volgt.
September 2017
18 september
Studiedag
Oktober 2017
23 t/m 27 oktober
HERFSTVAKANTIE
November 2017
16 en 17 november
Studiedagen
December 2017
22 december
Studiemiddag vanaf 12:00 uur
25 dec. t/m 5 jan. 2018
KERSTVAKANTIE
Februari 2018
5 en 6 februari
Studiedagen
9 februari
Studiemiddag vanaf 13:00 uur
26 feb. t/m 2 maart
VOORJAARSVAKANTIE
Maart-April 2018
30 maart t/m 2 april
Goede vrijdag en Pasen
27 april
Koningsdag
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30 april t/m 11 mei
MEIVAKANTIE
21 mei
Pinksteren
22 mei
Studiedag
Juni 2018
28 en 29 juni
Studiedagen
Juli 2018
20 juli
OPTIE hele dag vrij
Juli 2018
21 juli t/m 2 september
ZOMERVAKANTIE
De jaarkalender met alle activiteiten ontvangt u in de eerste schoolweek en deze zal ook vanaf de eerste
schoolweek op onze website komen te staan.
Mei 2018

Uitdagende periodetaken afgerond
De afgelopen periode zijn verschillende groepen leerlingen bezig geweest
met de uitdagende periodetaak. Groep 6 en 7 deden mee met een
project in samenwerking met ‘Het Baken Trinitas’, de gymnasiumschool in
de wijk. Dit project ging over ‘Rome in de oudheid’. De leerlingen mochten
zelf een onderwerp kiezen en hier informatie over opzoeken. Om de twee
weken kwamen er begeleiders vanuit Trinitas om de leerlingen op weg te
helpen. 14 Juni was de laatste keer en
mochten de leerlingen aan elkaar vertellen
en laten zien wat ze geleerd hadden. Er
was een groep die een toneelstuk deed over de opbouw van het Colosseum,
een toneelstuk over Julius Ceasar, een
‘rondleiding’ door het oude Rome in de
middenruimte en er is zelfs een heel spel
gemaakt! De kinderen hebben een certificaat
gekregen als bewijs van deelname en goed
afgerond.
De leerlingen van de groepen
8 werken aan een leerzaam filmpje voor een
bepaalde groep op onze school. Ze hebben gewerkt met een script in verhaalvorm, een storyboard in
beelden en vervolgens alles uitgewerkt met behulp van programma’s om films mee te maken. De één deed
dit met Movie Maker, een ander met een programma op de telefoon en een groepje is aan de slag gegaan
met YouTube. Tijdens de presentatie hebben de leerlingen elkaar het filmpje laten zien. Ook deze leerlingen
hebben een certificaat ontvangen als bewijs van deelname en goed afgerond.
Misdragingen in school
Op de eerste etage van Omnibus 1 (beide gangen) vinden er veel
misdragingen plaats in de toiletgroepen. Zoals op deze foto te zien is: propjes
toiletpapier nat maken en tegen het plafond gooien, maar ook hele
(meerdere) toiletrollen in de toiletpot stoppen, schrijven op de deuren/muren
van de toiletgroepen, papieren handdoekjes niet in de daarvoor bestemde
prullenbak gooien, deze prullenbak omgooien in de toiletruimte, etc. etc.
Buiten het feit dat het kostbare tijd kost om de gemaakte rotzooi op te
ruimen, vinden wij vooral het gedrag op zich onacceptabel! De groepen zijn
hier dit schooljaar al meerdere keren op aangesproken door Pieter, Helma en
zelfs door Elies. De groepen hebben nu al een tijdje een toiletrol IN de klas, er
liggen schriftjes waarin je je naam zet wanneer je naar het toilet gaat, er gaat
een maatje mee wanneer je naar het toilet gaat. Allemaal maatregelen om
de misdragingen voor te zijn, maar helaas…
Wij willen u als ouder/verzorger vragen om deze situatie ook te bespreken met uw zoon/dochter en dan hopen
wij dat wij in het nieuwe schooljaar deze situaties niet meer mee hoeven te maken.
Typecursus op school
Het toetsenbord is niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. Het aantal typetaken in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en eigenlijk de hele maatschappij neemt alleen maar toe.
Leren typen is daarom belangrijker dan ooit!
Kinderen die met tien vingers kunnen typen hebben veel voordelen:
·
Snel en foutloos typen levert tijdwinst op
·
Niet meer gebogen over het toetsenbord op zoek naar de juiste toets waardoor er minder kans op
lichamelijke klachten is
·
Aandacht op de lesstof in plaats van het toetsenbord, wat de kwaliteit ten goede komt
·
Een belangrijke voorbereiding op de middelbare school
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Een typecursus is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als leren schrijven met een pen.
Ook voor kinderen met dyslexie heeft leren typen grote voordelen.
Remedial teachers adviseren kinderen met dyslexie om te leren blind typen en
het gebruik van een laptop in de klas. Dyslectische kinderen die vlot kunnen
blind typen, kunnen het tempo in de klas beter volgen.
Daarom kunnen de kinderen van onze school ook dit jaar weer leren typen.
Kinderen leren typen in een groepje na schooltijd, onder begeleiding van een
professionele docent en in een speelse, kindvriendelijke leeromgeving.
·
12 klassikale lessen + examen
·
minimaal 5 keer per week thuis een half uurtje online oefenen
·
inclusief diploma of deelnemerscertificaat
·
diploma-garantie (voorwaarden op www.lerentypenalmere.nl)
De prijs voor deze cursus is €140,-. Echter bij vroeg aanmelden is er een mooie korting. Bij aanmelden en
betaling voor 1 augustus 2017 € 25,- korting! De cursus kost dan nog maar € 115,- .
De cursus wordt gegeven op maandagmiddag van 14:45 – 15:30 uur op Omnibus 1.
De starten in oktober 2017. Het examen is naar verwachting 29 januari 2018. In schoolvakanties zijn er geen
lessen.
Meer informatie of aanmelden via www.lerentypenalmere.nl
Heeft u nog vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op met de opleidingscoördinator.
Opleidingscoördinator: 06-23490683
paula@decomputerdienst.nl
Nieuws vanuit de Leerlingenraad
In de vergadering van 20 juni hebben we de verbeteringen voor de
Leerlingenraad besproken, o.a. meer vergaderen als Raad en meer
met het MT (Management Team) praten. We hebben ook een leuk
idee over meer bewegen besproken, maar dat moet nog verder
worden uitgewerkt. Met het maken van de boekenlijst, de top 20 per
leerjaar, gaat het goed, ik persoonlijk denk dat de kinderen straks
meer willen lezen. Tot slot hebben wij het over de vervangers gehad
van de kinderen in de leerlingraad die van school af gaan. De
kinderen komen er gewoon bij in groep 6.
Namens de Leerlingenraad, groetjes Amy

Terugblik:
AKT Sportdag groepen 5 en 6
In de Topsporthal in Almere-Poort was er voor de kinderen van de groepen 5 en 6 een sportdag
georganiseerd. Zij mochten daar naar hartenlust sporten. In de gymzalen werden er verschillende sporten
aangeboden. Basketbal, handbal, honkbal en hockey stonden op het programma.
Daarnaast was er in de grote zaal een Funpark uitgezet. Grote springkussens en een groot Twisterspel waren
slechts enkele van de vele activiteiten die de kinderen daar konden doen.
In het nieuwe gebouw naast het Topsportcentrum, het zgn. AKT gebouw waar ook het nieuwe zwembad in
gehuisvest is, werd er een motorische test afgenomen bij de kinderen. Een bewegingsbaan die zo snel mogelijk
moest worden afgelegd. Voor de ouders van deze groepen is de uitslag van deze test van hun kind op te
vragen bij meester Rienk. Op de foto’s hieronder een impressie van de grootse aanpak van deze dag.
Het was al met al een geweldig leuke dag voor de kinderen die moe en voldaan naar huis gingen.
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Cadeautje met het warme weer
Wat boffen wij toch enorm met het mooie zomerse weer van de afgelopen weken! Maar, het is wel warm hoor
in de groep en dan wil je heel graag even naar buiten om verkoeling te zoeken in de schaduw. Omdat het
met dit weer belangrijk is om goed te drinken, hebben wij de bidons die wij uit zouden delen voor de
schoolreis, op maandag 19 juni gevuld met lekker koud water en uitgedeeld aan alle kinderen. Bij het verdelen
kregen wij de hulp van een paar groep 8 leerlingen en dit was heel fijn, daardoor hadden alle kinderen voor
de lunch hun bidon gekregen.

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de
leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de
Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de
komende weken zijn dat de volgende thema’s:
 Week 27 en 28 (3 t/m 14 juli): Huis (wisselthema)
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); Kloppen op de deur (Lucas 11); In huis bij een
Farizeeër (Lucas 14).
 Week 29: Slotweek
Kort
Informatie-ochtend op vrijdag 10 november van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief ‘Lustrumeditie’ komt uit op 20 juli 2017
---------------------------------------
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