Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017
Almere 26 augustus 2016

Beste ouders/verzorgers,
De vakantie zit er weer op! Wij hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en weer
opgeladen is om het schooljaar 2016-2017 fris en fruitig te beginnen.
Wij hopen iedereen a.s. maandag weer te zien!
De eerste schooldag:
A.s. maandag is het zover, dan openen wij de deuren voor het 2e jaar!
Wij verwachten iedereen rond 8.20 uur op het schoolplein, bij regen verwachten wij iedereen in de
middenruimte.
Om 8.30 gaan wij naar de klassen en kunt u het lokaal bewonderen van uw kind. De groep van juf
Jolanda is op de begane grond, de groep van juf Lianne/Marcelien en de groep van meester Gerard is
op de eerste verdieping.
Om 14.00 uur kunt u uw kind op het schoolplein weer ophalen. De peuters komen 10 minuten
eerder naar buiten. Dus om 13.50 uur. De kleuters zullen samen met juf Jolanda voor de muur naast
de deur een rij maken. Zodra juf Jolanda de ouder(s) of opa, oma, tante, oom heeft gezien, zal zij het
kind laten gaan. Om overzicht te bewaren vragen wij u om 14.00 uur zoveel mogelijk achter op het
schoolplein te gaan staan. In de wirwar van mensen is het anders soms moeilijk te zien of het kind
wel met de juiste persoon meegaat!
Nieuwe leerlingen en nieuwe leerkrachten:
A.s. maandag starten er 49 nieuwe leerlingen bij ons op school en twee nieuwe leerkrachten!
In groep 5 t-m 7 start meester Gerard en wij hebben dit jaar een vakleerkracht gym die de gymlessen
zal verzorgen, meester Bjorn.
Wij heten iedereen van harte welkom en wensen jullie een fijne tijd op het Universum.

Meester Bjorn:
Hallo ouders/verzorgers,
Komend schooljaar zal ik jullie kind(eren) gymles gaan geven op de maandag en vrijdag. Ik heb er
ontzettend veel zin in want wij hebben een prachtige gymzaal met super mooie materialen. In mijn
gymlessen probeer ik uitdagende activiteiten aan te bieden waarbij iedereen op zijn of haar eigen
niveau mee kan doen. Op dinsdag, woensdag en donderdag ben ik werkzaam op het Arte college in
Almere poort waar ik ook gymlessen verzorg. Ik heb er onwijs veel zin in want met zijn allen gaan we
er een leerzaam en sportief schooljaar van maken. Heb je ideeën voor de gymlessen of contacten in
de sportwereld dan hoor ik dat graag want het is natuurlijk prachtig om elkaars kennis en talent te
benutten.
Meester Gerard:
Beste ouders, mijn naam is Gerard van de Weg. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen. Vanaf dit
schooljaar mag ik het Universum-team komen versterken. Dit vind ik een geweldige uitdaging en zie
hier ook naar uit. Tien jaar geleden ben ik vanuit de detailhandel het onderwijs ingestroomd. Hierbij
heb ik eerst in het SBO gewerkt, waarna ik de overstap heb gemaakt naar het reguliere onderwijs.
Het is mooi om nu te gaan starten met een heel nieuw onderwijsconcept. Het biedt veel kansen en
mogelijkheden - een ontdekkingsreis die we samen met uw kind, maar zeker ook u als ouders gaan
maken. Graag tot ziens in de klas!
Wie werken er verder nog bij ons op school?
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ICT
Juf Lindsey is onze ICT coördinator en onderwijsassistent. Zij ondersteunt alle groepen en zal m.n. in
de onderbouw ondersteuning bieden. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de iPads draaien, dat er apps
worden geïnstalleerd enz. enz. Zij krijgt daarbij 1 dag in de week ondersteuning van meester Steve.
Hij is ook werkzaam op de Argonaut en Het Palet.

iPads:
Volgende week krijgen alle nieuwe leerlingen een brief over de huurkoop mogelijkheid van de iPad
mee. Voor alle kinderen is er een iPad beschikbaar. U dient zelf te zorgen voor een koptelefoon en
een beschermhoesje. De iPads is geheel ingericht door de school en voorzien van een hardcover.
Gymlessen:
Op maandag en vrijdag worden de gymlessen gegeven door meester Bjorn. Het rooster ziet er als
volgt uit:

Maandag
8:30-9:30 uur kleuters
9:45-10:45 uur groep 3
10:45-11:45 uur groep 4
13:00-14:00 uur groep 5/6/7 (kinderen verlaten de school via de deur van de gymzaal)
Vrijdag
8:30-9:30 uur groep 5/6/7 (kinderen kunnen direct naar de gymzaal)
9:45-10:45 uur groep 4
10:45-11:45 uur groep 3
12:30-13:30 uur kleuters
De kleuters starten op maandag met de gymles. Bij binnenkomst kunnen de kinderen zich omkleden
in de kring. Mocht u daarbij willen helpen, graag A.s. maandag starten de kleuters in de kring en
gaan zij op een later tijdstip gymmen!
Voor alle kinderen is het van belang dat zij goede gymschoenen dragen, geen balletschoentjes maar
schoenen met een rubberen zool om uitglijden te voorkomen. Voor de kleuters is het handig om
gymschoenen met klittenband aan te schaffen. Wilt u deze voorzien van naam en in de
desbetreffende bak stoppen bij de ingang van het lokaal van juf Jolanda? De schoenen blijven op
school. De gymkleding, een korte broek en T-shirt, kunnen in een tas aan de kapstok worden
gehangen. Dit geldt voor alle kinderen van groep 1 t-m 7.

Kleuters hebben 2x in de week gym van meester Bjorn maar ook op andere dagen zal juf Jolanda in
het speellokaal lessen lichamelijke oefening verzorgen.
De groepen van de midden en bovenbouw gymmen in de grote gymzaal. Na de gym is het fijn om je
even op te frissen, dus een handdoek is gewenst. Mocht het gebeuren dat iemand zijn of haar
gymspullen is vergeten, dat kan natuurlijk een keer gebeuren, krijgen de kinderen een setje kleding
van de school te leen. Dit wordt na de gymles mee naar huis gegeven met de vraag of u de kleding
even wilt wassen en weer mee naar school wilt geven.
Het rooster van de gym kan in het schooljaar veranderen doordat de groepssamenstelling verandert
i.v.m. nieuwe leerlingen die het komende schooljaar in kunnen instromen. De dagen veranderen
echter niet.

Adresgegevens en telefoonnummers:
Mocht u verhuisd zijn of veranderen van telefoonnummer, wilt u dit dan aan de leerkracht of aan
Marjan van de administratie doorgeven? Ook noodnummers die veranderen?!
Start van de lessen:
Iedere dag starten wij met les om 8.30 uur. Wij willen graag op tijd beginnen om de effectiviteit van
de lessen te waarborgen. Om dit voor iedereen makkelijker te maken hebben wij een agenda bij de
ingang van de klas neergelegd waarin u kunt opschrijven of uw kind eerder wordt opgehaald, naar de
huisarts, tandarts e.d. moet of door wie uw kind wordt opgehaald of andere zaken die van belang
zijn. Op deze manier is de leerkracht op de hoogte en kan hij/zij er rekening mee houden en hoeft u
niet in een eventuele rij te wachten om dit te melden aan de leerkracht.
Mochten er zaken zijn die u liever even mondeling bespreekt dan kunt u dit uiteraard bij de
leerkracht melden. Voor vragen die langer de tijd nodig hebben kunt u altijd een afspraak maken.
In de kleutergroep is er op dinsdag, woensdag en vrijdag een inloop. Op de tafel liggen voor de
kinderen ontwikkelingsmaterialen klaar. U mag als ouder uw kind hierbij helpen. We starten dan om
08.45 uur met de lesdag.

Oproep bibliotheek ouders:
Dit schooljaar doen wij mee aan het project biebOPschool. Wij hebben afgelopen week nieuwe
boeken van de bibliotheek Almere gekregen en willen graag op dinsdag, woensdag of
donderdagmiddag de bibliotheek openstellen voor de kinderen. Hiervoor zijn wij op zoek naar 1 of 2
ouders die dat één keer per week 1,5 uur (van 12.30 uur tot 14.00 uur) zou willen coördineren.
Daarbij worden de ouders ondersteunt door een bibliotheekmedewerkster (Mirjam Haver) van de
bibliotheek Almere die zal helpen met het opstarten en ondersteuning bieden.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u dit doorgeven aan juf Jolanda.
Pauze:
De kinderen hebben per dag twee keer een pauze. Een korte pauze, rond 10.00 uur en een lunch
pauze tussen 12.00 en 12.30 uur. Hiervoor kunt u een pauze hapje en lunchpakket meenemen.
Uiteraard een gezond tussendoortje, b.v. fruit, groente of een bruine boterham met kaas of worst.
Ook voor de lunch kunt u brood meegeven en b.v. een leeg flesje wat de kinderen met water kunnen
vullen op school. De kleuters kunnen een gevuld flesje water meenemen, 30 flesjes vullen voor juf
Jolanda is wel erg veel gevraagd .
Snoep, koek, frisdrank en luxe broodjes zoals croissantjes e.d. worden weer mee naar huis gegeven!
Wij zullen regelmatig ideeën over gezonde voeding en traktaties met u delen via de nieuwsbrief.
Heeft u een idee dan horen wij dat graag!

Buitenspeeltijden voor de groepen van juf Lianne/Marcelien en meester Gerard zijn:
Meester Gerard:

10.15 uur tot 10.30 uur.
12.00 uur tot 12.30 uur. (lunch en buitenspelen)
Juf Lianne/Marcelien : 10.30 uur tot 10.45 uur
12.15 uur tot 12.45 uur. (lunch en buitenspelen)

Eigen etui:
De kinderen krijgen van school potloden, gum, een pen e.d. De kinderen dienen een eigen etui van
thuis meenemen, het liefst een platte etui omdat dit ruimte scheelt in de eigen la. Er wordt
geschreven met potlood en pen die wij als school zullen verstrekken. Dus geen gekleurde pennen of
potloden met bolletjes e.d. erop.
Samenstellen MR:
Ouders en medewerkers praten op school mee over het onderwijs en het beleid. Dit doen ze in de
medezeggenschapsraad. Binnen de Almeerse Scholen Groep (ASG) onderscheiden we de school-MR,
de GMR-PO en de BBMR-VO.
Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) moet elke school of onderwijsinstelling een
medezeggenschapsraad hebben. Zo blijven ouders en medewerkers betrokken bij het beleid van de
school.
Dit schooljaar zijn wij groot genoeg om te starten met een Medezeggenschapsraad. De teamgeleding
zal bestaan uit juf Jolanda en juf Lianne. Daarnaast zijn wij op zoek naar twee ouders die in de
oudergeleding van de MR zitting willen nemen. Hiervoor moeten verkiezingen worden
uitgeschreven. Binnenkort zullen wij u hierover een aparte informatiebrief sturen maar misschien
kunt u er alvast over nadenken of u zich kandidaat wilt stellen?
Ouderraad:
Dit schooljaar starten wij met 3 ouders in de ouderraad. Dit zijn Judith Roelevink (ouder van Bjarne
uit groep Meester Gerard), Jacquelina Hartong, ouder van Rosanne (groep juf Jolanda) en Gina
(groep juf Lianne/Marcelien) en Kim Pool, ouder van Manou (groep Jolanda)
Typische taken van de ouderraad zijn o.a.:
 (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering of de
sportdag.
 het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad.
 het organiseren van de luizencontroles.
 het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
 het betrekken van ouders bij school
De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar (onder schooltijd). Deze vergaderingen zijn
openbaar. U kunt er dus bij zitten, zonder dat u lid bent van de ouderraad.
Mocht u ook belangstelling hebben om zitting te nemen in de OR, dan horen wij dat graag.

Nog een paar nachtjes slapen en dan zien wij elkaar weer.
Geniet nog even van het weekend en tot maandag!
Team Het Universum.

