
 

                      
 

 
Mededelingen:   
 
Schooljaar 2018-2019       

29-08-2018        

Beste ouders/verzorgers van de kinderen die naar de locatie Hasselbraam gaan, 
 
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer klaar is om vanaf maandag 3 september 
het nieuwe schooljaar te starten. Het 4e schooljaar van Sterrenschool Het Universum. 
 
De afgelopen week is er hard gewerkt door het team om de lokalen weer in te richten, de administratie 
op orde te maken, het programma voor het komende schooljaar op orde te brengen enz. enz.  
Ook voor de locatie op de Hasselbraam zijn de nodige voorbereidingen getroffen. 
 
De kinderen die dit schooljaar starten op de Hasselbraam kunnen gebruik maken van het 
leerlingenvervoer dat verzorgd zal worden door Connexxion. Deze maatschappij verzorgt door heel 
Almere leerlingvervoer en heeft voor alle passagiers een verzekering.  Op dit moment wordt er gewerkt 
aan een veilige opstapplaats tegenover de Buurtschuur in Nobelhorst.  Daar staan maandag 3 bussen 
klaar met in iedere bus een begeleider. 
A.s. maandag is er voor de ouders gelegenheid om met de Schoolbus van Stad & Natuur mee te reizen 
naar de locatie van de Hasselbraam. Zij zullen dan uiteraard weer terug gebracht worden naar 
Nobelhorst. Er is echter maar plaats voor 30 personen. Mocht u hier gebruik van willen maken dan 
kunt u dat voor zaterdag a.s. kenbaar maken d.m.v. het sturen van een mailtje naar 
directie@universum.asg.nl Wie het eerst komt, het eerst maalt.   
 
De kinderen worden door leerkrachten ontvangen op de opstapplaats en krijgen een vaste plek in de 
bus. De bussen vertrekken om 8.15 uur en rijden een veilige route, het laatste stuk gaat over de 
busbaan. De kinderen worden bij de bushalte voor de Hasselbraam opgevangen door enkele 
leerkrachten en lopen gezamenlijk naar het schoolgebouw.   
Om 14.00 uur vertrekken de kinderen, samen met begeleiders en leerkrachten naar de bushalte en 
komen rond 14.15 uur aan bij de opstapplaats in Nobelhorst. 
 
Afspraken die in de bus gelden zijn: 
- Kinderen zitten in de gordel. 
- Er wordt niet gegeten of gedronken. 
- Foto’s maken of filmen is niet toegestaan i.v.m. de privacy van een ieder. 
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Belangrijke informatie voor incidenteel gebruik van het vervoer: 
- Aanmelden voor het vervoer vanuit Nobelhorst hoeft niet. Zorg dat uw kind vóór 8.15 uur op het 
vertrekpunt aanwezig is en meld dat bij de (bus)begeleider. 
- Voor het vervoer terug is het van belang dat de leerkracht tijdig weet dat uw kind om 14.00 uur met 
de bus mee terug gaat. Aangezien zij onder schooltijd lesgeven vragen wij u dit voor schooltijd via de 
mail te melden bij de leerkracht van uw kind. 
 
Met Connexxion en de gemeente zijn afspraken gemaakt dat het mogelijk is dat  op een aantal 
momenten in het jaar de bussen later vertrekken, of eerder van de Hasselbraam als er b.v. een 
activiteit is op het hoofdgebouw in Nobelhorst, zoals een Sinterklaasviering, een opening of sluiting 
van een project e.d.  De leerkrachten verzorgen dan uiteraard de begeleiding van de leerlingen en u 
wordt daar natuurlijk van op de hoogte gebracht. 
 
De coachgesprekken zullen op het hoofdgebouw plaats vinden. Wat betreft contact met de leerkracht, 
dit kan altijd telefonisch of via digiDuif.  Het telefoonnummer voor de Hasselbraam is 06-27655342 en 
uiteraard kunt u ook altijd informatie via het hoofdgebouw doorgeven. U kunt uw kind digitaal 
ziekmelden via digiDuif.  De nieuwe ouders ontvangen daar binnenkort een aanmeldbrief over.   
 
Mocht uw kind naar een tandarts of huisarts o.i.d. moeten dan dient u uw kind zelf naar De 
Hasselbraam te brengen en dit uiteraard even door te  geven aan de leerkracht. Bij de bushalte staat 
altijd een leerkracht, maandag t/m donderdag is dat Anne Charlotte en op vrijdag zal dat afgewisseld 
worden door Sonja, Gerard, Lindsey. U kunt aan hen ook informatie doorgeven, als er onverwachts 
iets is, denk b.v. aan een slechte nacht, niet helemaal lekker voelen o.i.d. Zij geven dit door aan de 
desbetreffende leerkracht. Maar u kunt altijd de desbetreffende leerkracht een mail via digiDuif 
sturen,  dat gaat sneller en dan komt de informatie direct bij de leerkracht terecht.  
De bussen vertrekken echt om 8.15 uur, dus het is belangrijk dat u op tijd bent. De bussen kunnen niet 
wachten. Mocht uw kind niet op tijd zijn, dan dient u uw kind zelf naar de locatie te brengen.  
Wat nou als er een kind onder schooltijd ziek wordt?  Dan wordt u natuurlijk gebeld en gevraagd uw 
kind op te halen.  Alle afspraken die voor het hoofdgebouw gelden, gelden ook voor De Hasselbraam 
locatie.  
 
Het hoofdgebouw zal ook om 8.15 uur open gaan.  
I.v.m. de te verwachten verkeersdrukte verzoeken wij u met klem de auto niet bij de opstapplaats aan 
de kant van de weg te parkeren maar een plekje te zoeken in de wijk vanwaar u naar de opstapplaats 
kunt lopen.  
De kinderen die zelfstandig naar de opstapplaats gaan en eventueel op de fiets komen, kunnen hun 
fiets in de fietsenrekken op het hoofdgebouw parkeren en vervolgens naar de opstapplaats lopen.  
De kinderen die gebruik maken van de BSO worden ‘s morgens door de leidsters bij de opstapplaats 
gebracht en ‘s middags weer opgehaald.  
 
De naschoolse activiteiten die op het hoofdgebouw plaats vinden, worden later gestart. De kinderen 
die hiervan gebruik maken, krijgen van de desbetreffende organisatie bericht. Dit verloopt niet via de 
eigen leerkracht.  
 
Zodra het nieuwe gebouw van Sterrenrijk wordt opgeleverd, de verwachting is dat dit eind april 2019 
zal gebeuren, verhuizen wij met deze groepen naar dit gebouw. Mocht er, zoals de gemeente heeft 
aangegeven, rond januari een noodvoorziening staan in Nobelhorst, zullen wij, samen met de kinderen 
van de Verwondering, naar deze locatie verhuizen. Hierover is nog geen duidelijkheid maar zodra wij 
meer weten zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Dit betekent dan helaas echter wel dat wij 3x 
moeten verhuizen.  
 



 
 
Dit is het nieuwe gebouw van Sterrenrijk dat medio 2019 gereed zal zijn.  
 
 
Wij hopen u middels deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven en een aantal vragen van ouders 
te hebben beantwoord.  Mocht u nog vragen hebben kunt u deze of op 30 augustus van 11.45 uur tot 
13.00 uur tijdens de inloop op de Hasselbraam stellen en anders horen wij het graag op een andere 
manier. 
 
Wij zijn blij dat alles  zo goed geregeld is met de gemeente en Connexxion en kijken er naar uit om 
iedereen te verwelkomen maandag 3 september. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij er SAMEN 
een mooi schooljaar van gaan maken.  
 
Namens het team van het Universum, 
 
Yvonne Penne 
Directeur.  
 
  
 
   
 
 
 


