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Beste ouders en verzorgers,
De nieuwe Europese privacy wetgeving is volop in het nieuws. De huidige wet bescherming persoonsgegevens wordt op
25 mei a.s. vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een belangrijke wet voor
organisaties waar persoonsgegevens worden verwerkt. De scholen van Prisma zijn zich volop aan het voorbereiden. Maar
hoe doen wij dit? In een aantal nieuwsbrieven komende periode vertellen we hierover. In deze nieuwsbrief allereerst wat
algemene informatie.
Uitgelicht: Twee stukjes uit ons Informatiebeveiligings- en privacybeleid:
Privacy gaat over persoonsgegevens. Persoonsgegevens dienen beschermd te worden conform huidige wet– en
regelgeving. Bescherming van de privacy regelt o.a. onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen
worden. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald individu.
Binnen (de scholen van) Stichting Prisma is het veilig en betrouwbaar omgaan met informatie de verantwoordelijkheid van
iedereen. Hierbij hoort niet alleen het actief bijdragen aan de veiligheid van geautomatiseerde systemen en de daarin
opgeslagen informatie, maar ook van fysieke documenten.
Hoe zorgen wij als school ervoor dat wij veilig omgaan met gegevens?
De AVG verplicht ons bestuur om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Prisma heeft dat geregeld
met de CED groep. Binnen Prisma vormen twee medewerkers het aanspreekpunt naar de scholen en naar onze FG.
Daarna is het beleid vastgesteld en is gezorgd voor kennissessies voor directeuren en ICT'ers.
Tevens doen alle Prisma medewerkers een e-learningmodule over privacy. Tijdens de afgelopen studiedagen heeft ons
team deze module gemaakt. Daarnaast hebben onze softwareleveranciers aanpassingen gedaan om de gegevens nog
beter te beschermen en te voldoen aan bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen. De leveranciers leggen dit vast in
bewerkersovereenkomsten. Van leveranciers die hier niet aan voldoen hebben we afscheid genomen.
De bescherming van privacy heeft ook gevolgen voor het maken van foto en filmopnamen. Een gevolg hiervan is dat we
het aanmeldingsformulier en het bereikbaarheidsformulier hebben aangepast. We stellen u specifieke vragen over waar u
toestemming voor geeft. We komen er in de volgende nieuwsbrieven op terug.
Vanuit de MR deel ik u mee dat wij de ouderbijdrage vanaf september zullen innen (i.p.v. in mei) We zullen dan een
digitaal inningssysteem gebruiken. Dit betekent voor u dat u via een link gemakkelijk kunt betalen.
We gaan nu voor de eindstreep naar de zomervakantie. Nog 10 weken samen leren en aan doelen werken. Doet u thuis
mee? Tot slot kan ik u aangeven dat de kinderen van groep 8 de Eindtoets IEP beter hebben gemaakt dan verwacht. De
school scoort hiermee ook een voldoende en dat is erg fijn!
Met vriendelijke groet, Elies Kok, directeur
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Personeelsbericht
Anne Nijpels en Marloes van Amerongen starten weer na hun zwangerschapsverlof. Marloes gaat weer werken in 3A en
Anne werkt tot de zomer 1 dag als rekencoördinator. Veel succes voor jullie! We bedanken Joke van Look voor het
vervangen van Marlous in 3A. Joke gaat in de instroomgroep 0/1G werken op de plaats van Marjanne Schnitker. Marjanne
bedankt voor je inzet! Marjanne gaat weer directie-ondersteunende taken uitvoeren.

Actueel:
Mededelingen van de MR
Samenvatting van de MR vergadering van 15 januari 2018








Er is een nieuw schema gemaakt van de R, I en E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
met de punten uit het plan van aanpak.
Er wordt een nieuw Huishoudelijk Reglement opgesteld voor de Omnibus. Het oude
Huishoudelijk Reglement is verouderd.
De projectweek gaat dit schooljaar over Duurzaamheid. Op dit moment worden
leuke initiatieven uitgewerkt voor een mooie en geslaagde projectweek.
Er is een mooie promotiefilm gemaakt over de Omnibus. De link komt op de


website.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om 2x per week te gymmen in plaats van 1x per week met ingang van het
nieuwe schooljaar.
Met Kinderworld wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking nog verder uit te breiden, zodat
kinderen (en ouders) een groter aanbod geboden kan worden.
De schoolbegroting en begroting van de AC (activiteitencommissie) zijn besproken en goedgekeurd door de MR.

Samenvatting van de MR vergadering van 8 maart 2018
 De pilot van de Impulsbus is afgesloten. 8 leerlingen uit verschillende groepen van groep 4 t/m 8 hebben
deelgenomen. Gedurende 12 weken hebben deze leerlingen op de woensdagochtenden samen met een ouder
gewerkt aan hun persoonlijke doelen. De oplossingsgerichte werkwijze heeft voor iedere leerling verandering en
goede ontwikkeling met zich meegebracht. Iedere leerling die mee heeft gedaan aan de pilot wordt nog een
aantal weken verder begeleid. Er wordt tevens gekeken wat deze leerlingen verder nog aan begeleiding nodig
hebben. Er wordt op dit moment nog overlegd over een vervolg van de Impulsbus.
 De werkgroep Duurzaamheid heeft een aantal mooie initiatieven bedacht. Op dit moment worden deze
initiatieven nader onderzocht in het team.
 De Omnibus is gecertificeerd opleidingsschool geworden van de Marnix Academie (lerarenopleiding). De
Omnibus heeft een GOED gekregen!
 De nieuwe privacywetgeving gaat gepaard met heel erg veel nieuwe regels en maatregels. Op dit moment
worden de leerkrachten getraind hoe ze hiermee om moeten gaan.
 De workshopavond was redelijk bezocht. Er zijn mooie workshops gegeven.
 De cito-resultaten van januari zijn van enkele leerjaren helaas wat tegengevallen. Elke leerkracht maakt een
groepsanalyse en er wordt een schoolanalyse gemaakt. Uiteraard wordt er hard gewerkt om de resultaten weer
op een hoger niveau te brengen.
 Iedere school wordt gevraagd een SOP (School Ondersteunings Profiel) op te stellen. Hierin staat hoe er in iedere
wijk een dekkend aanbod wordt geboden op het gebied van Passend Onderwijs. Het SOP van de Omnibus is zo
goed als klaar en zal op de website worden geplaatst.
Samenvatting van de vergadering van 11april 2018
 De Cito resultaten van januari zijn voor een aantal leerjaren tegengevallen. Er is een uitgebreide analyse gemaakt
wat hier de oorza(a)k(en) van (kunnen) zijn. Er wordt hard gewerkt om de resultaten weer omhoog te krijgen.
Speerpunten zijn rekenen en begrijpend lezen. Er wordt nu al vanaf groep 5 extra aandacht besteed aan kinderen
die uitvallen op rekenen om grotere daling op resultaten in de bovenbouw vroegtijdig tegen te gaan.
 Op de Open Dag zijn 15 gezinnen afgekomen die een rondleiding hebben gekregen door onze school.
 Er wordt op dit moment achter de schermen al hard gewerkt aan het vakantie- en studiedagen rooster en de
groeps- en gebouwenverdeling voor volgend schooljaar.
 Helaas is de ouderbijdrage voor een aanzienlijk aantal kinderen niet betaald. De leden van de MR hebben
allemaal een aantal ouders gebeld met het verzoek de ouderbijdrage alsnog vóór vrijdag 20 april te voldoen. Als
dit niet gebeurt, morgen de betreffende leerlingen niet mee op schoolreis.
 Het tevredenheidsonderzoek is besproken.
 De verschillende werkgroepen binnen de MR zijn allemaal bezig (geweest) met zaken die de school aangaan, een
voorbeeld hiervan is de projectweek Duurzaamheid en de invulling en planning van de
Voorlichtingsmiddag/avond in het nieuwe schooljaar.

Danslessen in school via de Schoor
In de bijlage leest u informatie van de Schoor. Zoals u hierin kunt lezen worden er zeer binnenkort danslessen in de Omnibus
verzorgd door de Schoor tegen een zeer vriendelijke prijs. Veel buurtactiviteiten vinden plaats in basisschool Letterland,
maar ook binnen onze eigen school willen wij onze leerlingen de gelegenheid geven om aan leuke buurtactiviteiten mee
te doen. Verdere informatie over de danslessen kunt u dus lezen in de bijlage van deze nieuwsbrief.
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Vakantierooster 2018-2019
Hieronder staat het vakantie en vrije dagen overzicht van volgend schooljaar. Indien u reeds een vakantie wilt gaan
boeken, dan wensen wij u veel plezier bij het uitzoeken van een leuke bestemming!

September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018

Februari 2019

April-Mei 2019

Mei 2019
Juni 2019
Juli 2019

21 september
20 t/m 28 oktober
12 en 13 november
7 december
21 december
22 dec. t/m 6 jan. 2018
4 en 5 februari
15 februari
16 t/m 24 februari
19 april t/m 22 april
23 t/m 26 april
27 april t/m 5 mei
30 en 31 mei
10 juni
14 juni
12 juli
13 juli t/m 25 augustus

Studiedag
Herfstvakantie
Studiedagen
Studiedag
Middag vrij vanaf 12:00 uur
Kerstvakantie
Studiedagen
Middag vrij vanaf 12:00 uur
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Studiedagen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Vrije dag
Zomervakantie

Voor evt. vrije dagen buiten bovenstaand rooster om, dient u een verlofaanvraag in te dienen bij de directie. Het
verlofformulier kunt u vinden op onze website http://de-omnibus.nl/wpcontent/uploads/2017/01/Aanvraagformulier_voor_vakantie_en_verlof.pdf of ophalen bij de administratie. Voor het
verlenen van bijzonder verlof is de directie gehouden aan de wettelijke voorschriften zoals voorgeschreven in de
Leerplichtwet. Uitzonderingen die onder gewichtige omstandigheden vallen zijn bijv. een verhuizing, een huwelijk, een
overlijden, geboorte van broertje/zusje, verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging of evt. andere
calamiteiten naar het oordeel van de directeur maar geen vakantieverlof.
De Leerplichtwet geeft geen mogelijkheid voor vakantieverlof buiten de vakanties om die in het overzicht vermeld staan.
Slechts in het geval dat (één van) de ouders werkzaam is/zijn in een agrarisch bedrijf of een horecabedrijf, kan er een
uitzondering worden gemaakt. Dit wordt echter per schooljaar beoordeelt en eerdere toestemmingen geven geen
rechten voor volgende jaren.
Bij overtreding van de Leerplichtwet is de schooldirecteur wettelijk verplicht hier melding van te maken bij de
leerplichtambtenaar. Deze kan na een persoonlijk gesprek met ouder(s) evt. overgaan tot het opmaken van een procesverbaal.
Voor de exacte informatie verwijzen wij u graag naar het formulierenrek bij de administratie, alwaar u een kopie kunt
afhalen inz. ‘Leerplicht en schoolverzuim’. Hierin staat ook benoemd hoeveel dagen per omstandigheid maximaal aan u
verleend kan worden.
Bezoek verzetsmuseum groep 8
In de maanden mei en juni gaan de groepen 8 op excursie naar het
verzetsmuseum in Amsterdam. Wij vinden het erg fijn dat we de
kinderen dit aan kunnen bieden om ze zo bewust te kunnen maken van
de geschiedenis van Nederland. De leerlingen maken kennis met Jan,
Eva, Nelly en Henk, die als kind de oorlog hebben meegemaakt. Via
deze kinderen komen ze meer te weten over het dagelijkse leven, de
jodenvervolging, het verzet en hoe het was om in een NSB-gezin te
leven.
Alle groepen gaan op een andere dag: groep 8A gaat op 31 mei,
groep 8B gaat op 1 juni en groep 8C gaat op 4 juni. Er gelden op de
excursiedag andere schooltijden, namelijk van 10.30 uur tot 16.30 uur.
We hopen op een leerzame en gezellige excursiedag!
Verkeersexamen groepen 7 en 8
Op dinsdag 5 juni zijn de groepen 7 en 8 van de Omnibus aan de beurt om deel te nemen aan het praktijkexamen
verkeer. De kinderen fietsen een vaste route door Muziekwijk, waarbij zij verschillende controleposten passeren. Fijn dat
vele ouders zich opgegeven hebben om hierbij te helpen! Het is van belang dat alle kinderen van de groepen 7 en 8 een
voor hen geschikte fiets hebben op 5 juni. Op een eerdere datum, die u via de leerkrachten van de groepen hoort, is er
een fietsencontrole. Veel succes allemaal!

Sportdag groep 1 t/m 4 en 5 en 6.

Voor de groepen 1 t/m 4 staat er op vrijdag 25 mei een sportdag gepland. Deze wordt zoals de afgelopen jaren
gehouden op de velden van Forza Almere (Sas van Gentlaan 10, achter Baken Trinitas Gymnasium). Deze sportdag begint
om 9.00 uur en zal voor de groepen 1en 2 rond 11.00 uur afgelopen zijn en voor de groepen 3 en 4 een half uurtje later. De
rest van de dag zijn de kinderen vrij .
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U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind wanneer u ons wilt helpen met deze
sportdag. Een inschrijflijst hangt bij de deur van het lokaal.
Voor de groepen 5 en 6 zal er een sportdag worden gehouden in de Topsporthal in
Almere Poort (Pierre de Coubertinlaan 4). Deze sportdag vindt plaats op donderdag 7
juni en is van 9.00 uur tot 14.00 uur.
De kinderen gaan de hele dag kennismaken met verschillende sporten in alle zalen van
het Topsportcentrum, allemaal georganiseerd door het AKT. Ook zullen zij een MQ test
ondergaan. Met deze MQ scan wordt er een inzicht gekregen in het bewegingsniveau
van de kinderen. Over deze scan krijgt u later nog een brief met nadere uitleg.
Nadere informatie rondom deze sportdagen ontvangt u t.z.t. via digiDuif.
Rienk en Thomas

De opvoedadviseur
Aanmelden kan tot één dag voor de inloop via mail: mnachbar@zorggroep-almere.nl of bij
binnenkomst op de dag van de inloop. Als er om 9.00 uur geen aanmeldingen zijn sluit ik het
inloopspreekuur. 1x per 2 weken op maandagochtend inloop (zie onderstaand schema), 1x
per maand of vaker op de dinsdagmiddag op afspraak.
28
mei
11+25 juni
9 juli
Opvoedcursus van JGZ Almere

Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere (voorheen afd. Jeurgdzorg van
de GGD) ook dit voorjaar/zomer weer de opvoedcursus: Opvoeden en Zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het
normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van
alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden zijn
gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe
u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die zich
soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij
Kosten: Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
De cursus wordt op woensdagavond gegeven.De cursus data zijn: 23 mei, 6-13-20-27 juni en 4 juli Tijd 19.30-21.30 uur
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de GGD, adres Boomgaardweg 4.
Almere (parkwijk).
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met de
JGZ telefoon nr: 036-5357366 (elke werkdag bereikbaar van 9-16.30 uur) of het doorkiesnummer van JGZ Almere: 0880029990 keuze 2 keuze 2
Wees er snel bij want vol=vol.

Terugblik
Wij zijn groen cultuurweek

Na een week vol van milieu, duurzaamheid, vervuiling, vuilnis, recycling, natuur zijn de kinderen een heel stuk bewuster
geworden dat we zuinig met de natuur moeten omgaan. Misschien heeft u er thuis ook zelfs wel wat van gemerkt of heeft
u het zelf mogen ervaren op het kijkmoment. Het trappenhuis bij Omnibus 1 was omgetoverd tot prachtige
onderwaterwereld.
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Er zijn optredens geweest waarbij de klassen een presentatie hebben gegeven over het onderwerp waar zij mee bezig
waren die week. Dit hebben wij gezamenlijk gedaan in het speellokaal met meerdere klassen tegelijk. De ene klas had een
dans voorbereid, de ander een lied, weer een ander een toneelstuk of een presentatie. We hebben elkaar goed kunnen
inspireren.

En natuurlijk waren de uitstapjes naar de Kemphaan een groot succes. Er werd geknuffeld met jonge dieren, kunst
gemaakt, overleven in de natuur en spelen in de natuur.

Binnen de klassen is er op allerlei manieren aan de thema’s gewerkt, ieder op eigen niveau. Zo zag je in de onderbouw
prachtige knutselwerkjes en themaopdrachten en in de bovenbouw muurkranten of presentaties. Is het u ook opgevallen
dat het om de school heen zo schoon is? Kinderen waren bijna iedere dag in de weer met grijpstokken en bijpassende
hesjes en vuilniszakken om de rommel op te ruimen.
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Al met al een geslaagde cultuurweek. Hieronder nog wat tips om lekker buiten in de natuur te zijn met de kinderen:
https://www.flevo-landschap.nl/activiteiten-met-kinderen
https://www.kemphaan.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/wat-is-oerrr?gclid=EAIaIQobChMI46izse22gIVVhbTCh1YwQBxEAAYASAAEgLrV_D_BwE

Hartelijke groet,
De cultuurcommissie
Bag2School

Voor de meivakantie heeft u in grote getalen gehoor gegeven aan
de oproep in onze vorige nieuwsbrief voor de inzameling van ‘oude’
kleding voor Bag2School. Bag2School Nederland is een organisatie
dat kleding verzamelt van scholen, instellingen en verenigingen en
keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg
hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van
niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te
sparen voor bijvoorbeeld iets extra’s voor de kinderen. Groep 8A van
juf Krista heeft in de cultuurweek de actie binnen school gepromoot
en wij zijn heel blij u te kunnen vertellen dat de door u aangeleverde
zakken met kleding een totaal gewicht had van 984 kg!! Dit heeft ons
een heel mooi bedrag opgeleverd van € 284,40. Wij willen u allen
heel erg bedanken voor uw inbreng en het geld gaan wij zeker
inzetten om aan alle leerlingen iets terug te geven.

Schoolreisjes

Met de groepen 1 t/m 4 zijn de kinderen in 5 bussen naar Dierenpark Amersfoort geweest. Het was echt schoolreis weer,
niet te warm en niet te koud. De kinderen liepen in groepjes door het park. Ze
hebben enorm genoten.
Natuurlijk waren de witte tijger en het jonge kameeltje heel interessant! Ook het
klimmen en klauteren boven de beren was best spannend. Daarnaast hebben ze
heerlijk geluncht in het dino bos en uiteindelijk kwamen ze allemaal voldaan en
moe weer veilig thuis.
De groepen 4 en 5 zijn op schoolreis naar Schateiland geweest.
Ze konden hier volop spelen met water en zand, klimmen, klauteren, trampoline
springen, met bestuurbare bootjes spelen, naar een schat zoeken en nog veel
meer!
Tussen de middag kregen de kinderen een patatje en voordat we weer in de bus
stapten nog een waterijsje.
De kinderen en wij hebben er enorm van genoten!!
De groepen 7 zijn op schoolreis naar Avifauna geweest. De kinderen liepen in groepjes zelfstandig het park rond en
hebben prachtige vogels kunnen bewonderen. Ook waren er wat aapjes die in een gebiedje losliepen en waar we heel
dichtbij konden komen. Daarnaast waren er her en der in het park ook speeltoestellen en er waren botsautootjes en een
spookhuis! Spannend! Het hoogtepunt was de grote vogelshow waar we de meest fantastisch gekleurde vogels over ons
heen zagen vliegen. Wat fijn dat het zulk mooi weer was!
Vanaf deze plaats aan alle begeleiders: heel erg bedankt, zonder jullie was het schoolreisje niet mogelijk geweest!

Schoolkorfbaltoernooi

Het team van Omnibus 1 (vlnr: Floyd uit 6B, Tom uit 6A, Aukje en Iris uit 6B) heeft een hele mooie beker gewonnen, ze
werden 2e op het schoolkorfbaltoernooi bij Ekva! Gefeliciteerd met jullie geweldige prestatie!
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Trefwoord
Week 14 mei t/m 1 juni: Niets te kiezen?
Pinksteren: 20 en 21 mei
Inhoud: Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking
welke keuzes je zelf kunt maken.
■ Bijbel: Bijbelboek Ruth
Week 4 t/m 15 juni: Macht
Inhoud: Over macht en onmacht; over dwang, gezag en de kracht om te overtuigen.
■ Bijbel: Saul en David (1 Samuël 16 t/m 17).

Kort

Informatie-ochtend op vrijdag 8 juni 2018 van 9:00 tot 10.30 uur
De volgende nieuwsbrief komt uit op 15 juni 2018
Op zaterdag 19 mei luidt Kidsproof Almere het Pinksterweekend feestelijk in met toffe activiteiten tijdens het gratis
Kidsproof Kinderfeest in Almere Buiten! Het wordt een feestelijke dag met veel kinderactiviteiten voor kinderen in de
leeftijd van nul tot twaalf jaar! Zo kun je bijvoorbeeld prachtig geschminkt worden, je eigen kunstwerk met LEGO
bouwen, een spannende survivalbaan beklimmen, heerlijke cupcakes versieren, toffe glittertatoos zetten en hippe
kindercocktails maken. De Stad & Natuur Bus komt, je kunt een workshop volgen om mini-kraamverzorgende te
worden of juist een workshop zelfverdediging! Sluit de dag af met heerlijk springen op het springkussen! Je vindt het
complete overzicht op de website van Kidsproof Almere
Open dag archeologische opgraving – Beleef de geschiedenis!
Deze weken is op bedrijventerrein Stichtsekant een archeologische opgraving aan de gang. Op zaterdag 26 mei kunt
u op de open dag zien hoe de archeologen te werk gaan en beleven hoe onze voorouders in de Steentijd leefden!
Stadsarcheoloog Willem-Jan Hogestijn vertelt u alles over de werkwijze en het onderzoek. Verder zijn er rondleidingen,
demonstraties en workshops waarin u kennismaakt met het leven in de Steentijd geschikt voor jong én oud.
Aanmelden voor de open dag is niet nodig. U kunt gewoon langskomen (zie bijlage voor de flyer!)
Locatie: Lijsterweg, bedrijventerrein Stichtsekant, Almere. Zie ook de flyer in de bijlage en onderaan de mail of kijk op
onze website: www.almere.nl/erfgoedhuis. Dag: Zaterdag 26 mei Prijs: Gratis! Tijd: 12:00 – 16:00 uur

--------------------------------------Bijlage 1: Buurtactiviteit vanuit De Schoor
STREETDANCE
Vind je het leuk om te dansen op bekende liedjes? Doe dan mee met de Streetdance lessen! In zes lessen leer
je de tofste dansmoves. De lessen worden gegeven door dansdocent Ashley Tulis van Dance Academy
Almere. Tijdens de laatste les is er een mini voorstelling waarbij je je ouders/broertjes en zusjes/opa en oma
mag uitnodigen. Leuk toch!
Voor wie: Jongens en meisjes vanaf 8 jaar. Er is plek voor maximaal 15 kinderen.
Wanneer: Woensdag 23 mei, woensdag 30 mei, woensdag 6 juni, woensdag 20 juni, woensdag 27 juni en
woensdag 4 juli van 13.00-14.00uur.
Waar: In de middenruimte van de Omnibus.
Kosten: Streetdance kost €8,- voor acht lessen. Te betalen tijdens de eerste les, graag zo gepast mogelijk.
Inschrijven: Stuur een mailtje naar pierik@deschoor.nl met onderstaande informatie.
-Voor en achternaam
-Geboortedatum
-Klas
-Telefoonnummer
-Of hij/zij alleen naar huis mag
-Of hij/zij op de foto mag (voor op de Facebookpagina van de Schoor)
Let op: De inschrijving is pas definitief wanneer u een bevestigingsmail heeft ontvangen!
THEATER
Vind je het leuk om op het podium te staan? En om toneel te spelen? Of vind je dat juist nog een beetje
spannend, maar wil je het wel leren? Doe dan mee met Theater! Op een leuke speelse manier leer je toneel te
spelen. Door in een rol te stappen leer je meteen jezelf te presenteren of voor jezelf op te komen. Leuk en
leerzaam! Plezier maken staat natuurlijk voorop bij Theater. Kindercoach Katja van der Weide geeft de lessen.
Katje heeft achter de schermen gewerkt bij de tv en heeft veel ervaring met kinderen.
Voor wie: Jongens en meisjes vanaf 7 jaar. Let op; er zijn maar 4 plaatsen.
Wanneer: Woensdag 30 mei, woensdag 6 juni, woensdag 20 juni, woensdag 27 juni, woensdag 4 juli,
woensdag 11 juli en woensdag 18 juli van 12.15-13.30uur.
Waar: De lessen zijn in de gymzaal van Brede school Letterland (A. Roland Holststraat 58)
Kosten: Theater kost €10,- voor zeven lessen. Te betalen tijdens de eerste les.
Inschrijven: Stuur een mailtje naar pierik@deschoor.nl met onderstaande informatie.
-Voor en achternaam
-Geboortedatum
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-Klas
-Telefoonnummer
-Of hij/zij alleen naar huis mag
-Of hij/zij op de foto mag (voor op de Facebookpagina van de Schoor)
Let op: De inschrijving is pas definitief wanneer u een bevestigingsmail heeft ontvangen!
NATIONALE BUITENSPEELDAG 2018
Nog even en het is zo ver; woensdag 13 juni is het weer Buitenspeeldag. Dit is van 12.00-15.00 op het
schoolplein tussen ’t Rijm en Letterland. Tijdens deze dag wordt het één grote speelplek! Alle kinderen uit de
wijk zijn welkom. Er is van alles te doen; er zijn springkussens, je kunt je laten schminken, Hollandse spelletjes,
dans, actief schaken, sport, mega zeepbellen maken, yoga lessen, verkeersparcours en nog veel meer.
Voor de Buitenspeeldag zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers/ouders! Lijkt u het wat om mee te helpen deze
dag tot een succes te maken? Stuur dan een mailtje naar pierik@deschoor.nl
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