
 Het Universum.             

 22 april t/m 8 mei: Meivakantie. 

 9 mei Luizencontrole (wilt u dan rekening houden met de haardracht van uw kind?) 

 26 en 27 mei verhuizing 

 30 mei EERSTE SCHOOLDAG IN ONS NIEUWE PAND!!!! 

 15 juni en 23 juni rondleiding voor nieuwe ouders van 9.00 uur tot 11.00 uur. 

 20 juni Studiedag 

 15 juli: laatste schooldag en start van de zomervakantie  

 

 

Almere, 22  april 2016 

Beste ouders/verzorgers, 

Project Nederland 
Afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan het project Nederland.  De kinderen hebben veel 
geleerd over ons mooie land en hebben zelfs een bodemonderzoek gedaan.  Afgelopen donderdag 
hebben de kinderen vol trots laten zien waar zij de afgelopen weken aan hebben gewerkt en hebben 
wij het project afgesloten.  In het nieuwe gebouw zullen wij met het volgende project starten:  vullen 
jullie dit nog even in? .dit doen wij uiteraard in het nieuwe gebouw. 
 
Verhuizing. 
Op 25 mei t/m 27 mei is het dan eindelijk zover, wij  zullen gaan verhuizen naar ons nieuwe pand. We 
hebben er lang naar uit gekeken en hebben er ontzettend veel zin in. Helaas heeft de bouw enige 
vertraging opgelopen en zal de eerste oplevering 11 mei plaats vinden.  Desondanks denken wij dat 
het allemaal zal lukken.  Wij hebben al heel veel hulp aangeboden gekregen van ouders, hartelijk 
dank daarvoor.  Op de verhuisdagen hebben wij echter nog geen hulp nodig maar in een later 
stadium zouden wij graag het aanbod aannemen.  Er moet nog zo ontzettend veel gebeuren!  De 
school zal nog niet volledig ingericht zijn maar de lokalen waar wij gebruik van gaan maken natuurlijk 
wel! Wanneer wij hulp kunnen gebruiken  zullen wij u laten weten  via digiDuif.  
 
Eerste schooldag op Het Universum 
30 Mei is onze eerste schooldag in het nieuwe gebouw.  De school wordt die dag geopend door de 
jongste en oudste leerling van onze school, samen met de cluster directeur Marten Muis en Leo den 
Breejen (Consultent Huisvesting)  zullen zij de school openen. 



Het exacte programma van die dag volgt nog.  Van 14.30 uur tot 15.30 uur nodigen wij 
buurtbewoners uit om een kijkje in onze school te nemen.  Ook op zaterdag 18 juni zullen wij onze 
deuren openen voor belangstellenden tijdens de voorjaarsmarkt in Nobelhorst. 
 
Inschrijvingen: 
Het loopt op het moment storm met nieuwe aanmeldingen! De teller staat al op 50 en wij denken 
dat er nog meer kinderen bij komen! Daar zijn wij heel erg blij mee!  De aanmeldingen zijn heel 
divers van peuters tot groep 7!  Wij houden jullie op de hoogte! 
 
Koningsspelen: 
 
1 Juni Beleef 
Op 1 juni zal er bij ons op school een evenement plaats vinden voor alle leerkrachten in Almere.  
Collage-Almere  zal op die middag Beleef organiseren.  Collage-Almere is het centrum voor kunst- en 
cultuuronderwijs in Almere en vormt de schakel tussen kunst- cultuuraanbieders en het primair en 
voortgezet onderwijs.  In ruil voor het `lenen` van ons pand, zal Collage workshops organiseren en 
ons ondersteunen bij het inhoudelijk inrichten van het atelier op het gebied van Kunst en Cultuur. 
Ook zullen zij ons ondersteunen tijdens de officiële opening van onze school die hoogst waarschijnlijk 
in oktober plaats zal vinden.  
Houdt u er op die dag rekening mee dat het waarschijnlijk aardig druk is tijdens het ophalen van uw 
kind(eren)!  
 
Dan is het nu tijd om bij te tanken.  
Wij wensen iedereen een hele fijne meivakantie en zien iedereen graag weer op  maandag 9 mei!  
Yvonne is een week later weer aanwezig,  na de Pinksteren.   U kunt ten alle tijden voor vragen 
terecht bij het team van het Universum.  
 

Hartelijke groet, 

 

Team Het Universum.  

 

 

 


