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Belangrijke data: 
25 t/m 27 september  Kamp groep 8 
28 september   Groep 8 vrijdag & groep 1 t/m 7 sportclinics 
4 oktober   Opening Kinderboekenweek 
5 oktober   School gesloten i.v.m. staking leerkrachten 
10 oktober   1e vervaldatum ouderbijdrage, schoolreis/feest en overblijf 
12 oktober   VVE thuis (groep 1/2 ouders) 8.30-10 in de Ouderkamer 

Voorleeswedstrijd 5 t/m 8 
13 oktober   Kinderboekenbal groep 1 t/m 8 
16 oktober   Start thema herfst (groep 1/2) 
20 oktober   Studiedag (alle kinderen vrij) 
    Zeventopper 2 
23 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 
 
 
 

 
 
Afgelopen woensdag is de vrouw van meester Piet, na een ziekbed, op 71 jarige leeftijd overleden.  
De crematie vindt a.s. zaterdag in besloten kring plaats. Meester Piet heeft aangegeven het moeilijk te 
vinden om hier persoonlijk over benaderd te worden. Condoleances kunnen via de leerkracht, IB of directie 
gegeven worden. Bedankt voor uw begrip. Wij wensen meester Piet en zijn familie veel sterkte in deze tijd.  
 
  



 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
De kop is er weer af! Het schooljaar is goed gestart en inmiddels zit iedereen (ouders, kinderen en leerkrachten) 
redelijk in het ritme van gezonde tussendoortjes en continurooster. Wat geeft het een rust in de school. 
 
Om alle zaken nog beter te laten verlopen is er de vraag om op trommels, bekers, pakjes, bananen, de tas,  
enzovoort de naam van uw kind te zetten. Kinderen vergeten regelmatig wat ze bij zich hadden of welke tas 
van hen is en de naam erop voorkomt veel problemen. 
 
De overblijf, onder de professionele leiding van juf Sonja 
en juf Graciëlla met ondersteuning van Hanan (moeder 
Imane (5) en Bilal (6)),  is ook goed van start gegaan en 
de eerste regendag hebben we met binnen-activiteiten 
ook goed doorstaan. Wat fijn dat de kinderen tussen de 
middag even lekker kunnen uitwaaien en dan weer fris 
aan hun middag kunnen beginnen. In de kleutergroep 

ondersteunt 
Savanna bij de 
lunch, zodat 
ook juf Lilian even rustig haar broodje kan eten. Met echte 
tafelkleedjes en gezellig aan tafel. Heel gezellig!  
 
Informatiemomenten: 
Groep 1/2  heeft de vraag-maar-raak-inloop gehad en ieder kind 
heeft met veel enthousiasme zijn/haar eigen ouder(s) in de groep 
rondgeleid. De een deed dit heel serieus en gedetailleerd en de 
ander wees even rond en ging vervolgens lekker spelen. Daarnaast 
was er natuurlijk de mogelijkheid vragen te stellen aan juf Lilian over 
de materialen, afspraken, de manier van werken enzovoort. Een 
groot succes! 

 
Groep 4, 5 en 6 hebben hun informatiemoment ook gehad en hierbij heeft de nieuwe leerkracht even kort 
verteld en laten zien wat er voor nieuwe zaken aan de orde komen dit schooljaar. Dank voor uw interesse. 
Mochten er nog vragen zijn of komen over hoe bijvoorbeeld de breuken uit te leggen, te oefenen met de tafels 
of het lezen of hoe u uw kind kunt helpen bij het leren van toetsen of het maken van huiswerk dan kunt u 
natuurlijk altijd even binnenlopen. Voor groep 3 wordt nog even een moment gepland door juf Merel en u zult 
hiervan via Digiduif op de hoogte worden gesteld. 
 



 
In groep 7 en 8 ging het er best serieus aan toe. Het ging hier voornamelijk over de overstap naar het voortgezet 
onderwijs; voor groep 7 nog iets verder weg, maar voor groep 8 al spannend dichtbij. Wanneer worden de 
adviezen gegeven, wat voor scholen zijn er in Almere en op basis waarvan kun je een school kiezen, wat is het 
belang van het bezoeken van open dagen en informatieavonden en wat voegt de CITO Eindtoets nog toe? Deze 
belangrijke informatie is allemaal voorbij gekomen. Mocht u het gemist hebben of nog meer informatie nodig 
hebben dan kunt u altijd even kijken op de site www.kiesjeschoolinalmere.nl. Houd deze ook in de gaten voor 
de opendagen! 
 
Herfstsfeer 
De entree is, net als het weer, goed op weg naar de herfst. Wat ziet het er weer 
prachtig uit! Met dank aan de enthousiaste en creatieve dames van de OR en wat 
extra ondersteuning. Super! Lijkt het je leuk te helpen op school? Dit wordt altijd zeer 
gewaardeerd. We zoeken nog mensen voor de ouderraad (OR), de 
medezeggenschapsraad (MR) en natuurlijk extra hulp bij feesten en partijen…..  
 
Mediatheek: 

Onze prachtige mediatheek die 
we samen met De Nieuwe 
Bibliotheek runnen is weer 
geopend! Vanaf maandag 11 september konden de 
kinderen van groep 4 t/m 8 weer lekker een boek 
uitkiezen. Voor de kinderen van groep 3 is afgelopen 
maandag een apart moment vrijgemaakt om ze wegwijs te 
maken, zodat ook zij vanaf komende week lekker in de klas 
met hun boeken aan de slag kunnen. De kinderen van 
groep 2 gaan dit schooljaar voor het eerst naar de 
bibliotheek om boeken 
bij het startende 
thema uit te zoeken. 
Bij ieder nieuw thema 
zal een groepje 
kinderen onder 
begeleiding naar 
boven mogen om 

leuke boeken voor de klas te kiezen. Heel gewichtig hoor, groep 2!  
 
Onze mediatheekouders die iedere maandag 2 uur lang de kinderen helpen 
bij het kiezen van een boek en het uitleensysteem beheren zijn Astrid (Faye 
7), Fatima (Jowayria 5) en Hanan (Imane 5 en Bilal 6). Dames, we vinden het 
super dat jullie deze taak op je hebben genomen en hem met zoveel enthousiasme uitvoeren! Dank jullie wel. 
Betalingen 
Vandaag ontvangt u in de bijlage de brief met de vastgestelde bedragen en betaalmomenten voor TSO, 
schoolreis, feestdag 1/2, Nacht naar 8 en ouderbijdrage. Het is fijn als u erbij zet waar het bedrag voor is en 
voor welke leerling u betaalt, zodat we alles zo goed mogelijk kunnen bijhouden. Bedankt hiervoor. In 
december, maart en juni ontvangt u weer een herinnering wanneer er nog bedragen open staan voor uw 
kind(eren). 
 
  

http://www.kiesjeschoolinalmere.nl/


 
5 oktober 
Zoals u heeft kunnen lezen in de aparte brief is de school op 5 oktober dicht in verband met de landelijke acties 
in het basisonderwijs. De meerderheid van team heeft aangegeven aan de oproep tot staken gehoor te geven. 
De leerkrachten staken voor meer handen in de klas, voldoende leerkrachten op school en minder werkdruk 
en een gelijk salaris met de collega’s in het voortgezet onderwijs. 
 
Kinderboeken week 
Op 4 oktober begint de Kinderboekenweek 2017. Het thema dit jaar is ‘GRIEZELEN’. Op die 
woensdagochtend zullen we, als het weer het toelaat, met de hele school de 
Kinderboekenweek openen. Hierbij zal er zeker gegriezeld kunnen worden en het dansje 
en Kinderen voor Kinderen - lied dat erbij hoort zal daar ook een plekje in krijgen. In de 
klassen wordt er natuurlijk op allerlei manieren aandacht besteed aan boeken, lezen en griezelen, dus u zult 
daar vast van alles over horen. Op donderdag 12 oktober zal natuurlijk de voorleeswedstrijd voor de groepen 
5 t/m 8 weer gehouden worden en de winnaar van groep 7/8 mag door voor de regionale kampioenschappen 
in het voorjaar van 2018. Altijd spannend! 
 
Op vrijdag 13 oktober zal het populaire Kinderboekenbal weer worden gehouden. Ook hierbij zal het thema 
Griezelen natuurlijk weer centraal staan! Dit is tevens de afsluiting van de Kinderboekenweek. We hopen op 
veel gegriezel deze weken …… 
 
Planning Kinderboekenbal: 
Groep 1/2: 17 – 17.45 uur 
Groep 3 & 4: 18 – 18.45 uur 
Groep 5 & 6: 19 – 19.45 uur 
Groep 7 & 8: 20 – 21 uur 
 
Programma 20 oktober studiedag 
Op vrijdag 20 oktober, de dag voor de herfstvakantie, hebben de leerlingen 
vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag. Zoals u wellicht vorig jaar 
heeft gelezen volgt het team een training op het gebied van het begrijpend 
luisteren/begrijpend lezen (sept 2016 – dec 2017).  
 
Het is bekend dat het betekenis geven aan een (voor)gelezen een zeer 
belangrijke vaardigheid is voor iedereen. Het is echter ook een heel 
ingewikkelde vaardigheid; je moet er veel voor kunnen. Het 
lezen/luisteren is natuurlijk heel belangrijk, maar ook woordenschat, 
kennis van grammatica, gevoel voor verbanden (oorzaak, gevolg e.d.) en 
begrijpen van figuurlijk taalgebruik en kennis van de wereld is hiervoor 
noodzakelijk.  
 
Voor leerkrachten is het dus ook een ingewikkelde vaardigheid om aan kinderen te leren. Om hier als team en 
als individu nog beter in te worden en inzicht te hebben in de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied is er een 
aanbod van teambijeenkomsten, bouwbijeenkomsten (onder/bovenbouw) en individuele momenten. Op 
vrijdag 20 oktober zullen de laatste bouwbijeenkomsten hiervan plaatsvinden. We gaan weer aan de slag met 
een stuk theorie en praktijk. 
 
  



 
VVE thuis 
Voor de ouders van peuters en kleuters is een leuk programma dat aansluit bij de thema’s waaraan we werken.  
Melanie van De Schoor biedt dit aan in de ouderkamer op donderdagochtend (8.30-9.30 uur). De komende 

bijeenkomsten zijn gepland op 12/10 (huis), 16/11 (herfst) en 14/12 (feest). 
Er is nog plaats! Vindt u het leuk om thuis met het thema aan de slag te gaan 
met uw kind, vindt u het leuk om boekjes en andere materialen/ideeën te 
krijgen die aansluiten bij school? Vindt u het lastig om dit zelf te bedenken of 
te doen? Dan is het zeker wat voor u! U kunt zich bij juf Lilian aanmelden of u 
kunt gewoon op 12 oktober aansluiten. 
 
 

Conferentie ‘Samen naar beter’ 
Vorige week werd in Almere de conferentie ‘Samen naar beter’ georganiseerd. Hierbij waren 
leidinggevenden van basisscholen en peuterspeelzalen/kinderdagverblijven uitgenodigd om 
samen te werken aan de doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar. Meester Sander was er natuurlijk 
ook en werd zelfs geïnterviewd voor een film over dit onderwerp. Natuurlijk waren ook de 
mensen van Smallsteps (Jan Huigen) en Mijn Kinderopvang aanwezig om mee te denken. Het 
was een nuttige middag. 
 
Schrijven in groep 4 

In groep 4 beginnen de kinderen met het leren schrijven van de 
hoofdletters! Dat kan Xavion al heel goed. Nu alleen nog even leren 
wanneer je ze moet gebruiken …. 
 

 
Letters in groep 1/2 
Wat weten de kinderen van groep 1 en 2 al veel over letters! Salwa heeft alle woordjes na gelegd. 
Zo knap! 
 

Bijdrage van groep 6 

 

Het continurooster……. 

Er zijn nu twee pauzes. Wij spelen nu met nieuwe klassen buiten (groep 7 en 8) Wij eten nu op 

school onze lunch. Na de lunch spelen wij een half uur buiten. Op woensdag zijn wij half 1 vrij en 

op de andere dagen half 3. Wij vinden dat leuk! In de klas mogen wij ons 10-uurtje eten en drinken 

wanneer wij willen. 

 

Groetjes Krisztian en Akwasi 

  



 
Een dag in groep 6…… 

Wij zijn de kinderen van groep 6. Wij gaan u vertellen over ons 

gedrag. Wij werken rustig en zelfstandig in de klas. Als wij aan 

het schrijven zijn zet de juf een rustig muziekje op. Als de juf 

even weg gaat praten we een heel klein beetje met elkaar. Als 

de juf aan het uitleggen is luisteren wij heel goed. We eten een 

tussendoortje tijdens het werken dan spelen we buiten en we 

sluiten niemand buiten. Dan gaan we naar binnen in een rij af 

en toe een beetje ruzie in de rij. Als we binnen komen gaan we 

weer netjes aan het werk op onze plek. dan zijn we bezig met 

taal en spelling en dan gaan we lunchen en jeugdjournaal 

kijken. En dan gaan we weer naar buiten . De juf blijft dan 

binnen en wij spelen buiten bij de schatkist dan moeten we weer 

naar binnen dan hebben we veel te vertellen tegen de juf dan 

nog even werken en dan nog even dansen (kinderen voor 

kinderen) Dan pakken we onze jassen en doen we onze stoel op 

de tafel behalve woensdag dan gaan we in de rij we moeten stil zijn in de rij en anders moeten we 

op ons plekje staan en opnieuw in de rij en dan gaan we eindelijk naar huis. We geven juf een 

hand en dan is het einde van de dag op school geweest.  

 

Groetjes Liyan en Naina 

 

De nieuwe meubels 

Op onze school hebben wij 

goeie nieuwe meubels 

gekregen. Wij zijn daar 

heel blij mee. We hopen 

dat het meubilair lang 

goed blijven. 

En we hebben nu een 

kleine voeten steun onder 

onze stoel, daar zijn wij ook blij mee. 

We hebben ook een mooie ronde tafel in het midden van de klas. 

De school is ook geverfd heel mooi wit. 

De school vinden de meeste kinderen in groep 6 nu veel 

mooier dan het vorige schooljaar.  

We hebben ook nieuwe kasten gekregen en die sluiten heel 

erg goed. 

De school is nu grijs, wit en een beetje zwart. 

Wij vinden de nieuwe meubels heel erg mooi en lekker zitten. 

 

Geschreven door Tishainy en Ibtissam 

 

  



 
Laptop en Snappet 

Wij hebben een nieuwe methoden. We hebben een chromebook daar  op 

zit  Snappet. We werken hard. Dat is goed volgens de juf en op de 

chromebook is het leuk om op te werken. Met snappet ben je nooit klaar. 

maar wel met de les en een dictee. we hebben rekenen, spelling, taal, 

automatiseren en woordschat. We hebben ook heel veel  werk. We hebben 

klasdojo daar krijgen we punten als we ons  werk af hebben op de laptop. 

maar op snappet krijg je een ster als jij een plusje krijgt. Je hebt ook eigen 

leerdoelen en je hebt ook een weektaak. daar op zie je wat je heb gemaakt. 

daar zij wij blij mee.  

Groeten uit groep 6 

Daniek en Colin 

 

Het samenwerken in groep 6 

1. .Als je samen  werkt moet je geluidsniveau 2 gebruiken 

(fluisteren)  

2. Je mag dan samen praten 

3. Schreeuwen mag niet 

 

Groetjes Antonio en Jurverailo  

 

Gym 

Dit jaar gaat het goed met gym. Een paar puntjes 

moeten wij nog verbeteren maar daar helpt juf 

Nienke bij. Vandaag hadden wij veel spelletjes 

gedaan met gym. Hockey, trefbal met 2 teams, 

tikkertje, badminton en balanceren. Tijdens de 

gymlessen kunnen wij punten verdienen voor 

samenwerken, spullen opruimen. Wij vinden gym erg 

leuk. Vooral voetballen.  

Groetjes Rishayan en Bilal 

 

Thema project bekend 

In het voorjaar staat weer een schoolbreed project gepland. Het thema van dit 

project is inmiddels vastgesteld en dit zal zijn RUIMTE. Op woensdagmiddag 28 

maart zal het project worden afgesloten met een tentoonstelling in de gymzaal. 

 

 

De blauwe container is weg! 

Misschien heeft u het wel gezien: De lelijke blauwe container is eindelijk 

helemaal weg! Het heeft veel moeite, overleg en tijd gekost, maar de 

container heeft een nieuwe bestemming gevonden. Dat staat een stuk 

netter….. 
 
  



 
Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!  

 

Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met 

uw school afspraken gemaakt voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen 

door de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hiervoor verstrekt Stichting All 4 Africa 

‘nieuwe’ bedrukte enveloppen met daarin plastic zakken waarin de kleding en 

schoenen gedaan kunnen worden. Deze enveloppen worden, zoals u inmiddels gewend 

bent, ruim een week voor de daadwerkelijke ophaaldag door de leerkrachten in de 

klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4 

Africa verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak. Op de 

door ons verstrekte enveloppen met daarin plastic zakken vindt u bovendien de 

uiterlijke inleverdatum.  

 

*** De plastic zak met flyer die wij voorheen hebben gebruikt, heeft 

plaatsgemaakt voor een envelop met daarin een plastic kledingzak ***  

 

In de week van 29 september a.s. zal uw kind een door Stichting All 4 Africa 

verstrekte envelop met daarin een plastic kledingzak mee naar huis krijgen, deze 

mag t/m vrijdag 13 oktober 09.00 uur as. mee naar school gebracht worden. U kunt 

de zakken bij juf Hanske (IB ruimte) zetten (naast lokaal van groep ½).  

Heeft u vragen? 

Neem gerust contact op met uw schooldirecteur of rechtstreeks met stichting All 4 

Africa. Wij danken u bij voorbaat enorm voor uw inzet en medewerking!  

Vast een geweldig schooljaar toegewenst!  

Hartelijke groet, 

Stichting All 4 Africa (www.all4africa.nl) 

 
 
Bijlagen: 
Programma Nieuwe Bibliotheek 
Brief vastgestelde bedragen en betaalmomenten excursie, ouderbijdrage en TSO 

http://www.all4africa.nl/

