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Bericht van de ouders die de Avond 4-daagse organiseren: 
 
Van 15 t/m 18 Mei vind in Nobelhorst de allereerste editie van de avondvierdaagse plaats. Hiervoor 
hebben wij wel vrijwilligers nodig die ons willen helpen met o.a. verkeer tegen houden, voorop 
lopen, laatste dag diploma’s uitreiken en koffie/thee schenken. In elke klas hangt een intekenlijst 
waarop aangeven kan worden welke dag je wellicht mee zou willen helpen. Helaas staan hier nog 
geen vrijwilligers op. 
 
De laatste avond beloofd heel feestelijk te worden! De laatste 2 kilometer mogen de kinderen lekker 
veel herrie maken (denk aan pan met pollepel o.i.d.) er zal ijs van Paul’s  IJs uitgedeeld worden. Er zal 
een dj aanwezig zijn. Tevens is er de mogelijkheid om voor een kleine vergoeding een kopje koffie of 
thee te nuttigen.  
 
Bijgevoegd zijn de 4 routes van de avondvierdaagse. Het is handig dat deze van te voren even goed 
bekeken word. We starten elke avond in 2 verschillende groepen om ongeveer tegelijk aan te komen. 
De groepen 1 t/m 4 starten om 18:00 uur, de groepen 5 t/m 8 ongeveer 10 minuten later. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw hulp aan te bieden om te zorgen dat de Avond 4-daagse een succes 
wordt? Met z’n allen moet dat toch lukken . Omdat de school dicht zal zijn en u dan geen 
gelegenheid heeft om de lijst in te vullen kunt u contact met Robert opnemen (mobiel 06-52371366 
en via mail r1968@live.nl) 
 
We hopen op een mooi en succesvol 1e Avond 4-daagse. 
Robert Hommes en Bart Wilders 
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Parkeer problemen 
 
Onderstaande mail hebben wij ontvangen van een buurtbewoonster: 
 
Al enige tijd merken we als bewoners aan de Marie Curielaan dat het parkeren door ouders die hun 
kinderen komen brengen of halen overlast kan geven. Er wordt regelmatig op het parkeerterrein 
tussen de Max Planckstraat en de Marie Curielaan buiten de vakken geparkeerd, waardoor bewoners 
niet meer weg kunnen.  
We signaleren dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, maar vinden het jammer om te merken dat er 
soms geen rekening wordt gehouden met bewoners en er op minder sociale wijze word geparkeerd. 
 
Zoals u heeft gezien en misschien wel gemerkt, hebben kinderen van groep Jupiter zelfgeschreven 
“bekeuringen” uitgedeeld. Na de meivakantie worden deze vervangen door echte bekeuringen die 
uitgedeeld zullen gaan worden door de Wijkagent. Natuurlijk hopen wij dat dit niet nodig zal zijn en 
dat auto’s in de parkeervakken en omliggende hofjes worden geparkeerd.   
 
Bezoek burgemeester 
Op vrijdag 13 april hadden wij hoog bezoek van onze burgemeester en van de voorzitster van de Raad 
van Bestuur (Barbara Dijkgraaf)  Zij waren onder de indruk. Wij hebben kunnen vertellen wat onze visie 
is en hoe wij dit in de praktijk uitvoeren. Kiran en Ronja hebben op de iPad hebben laten zien hoe er 
met de iPad wordt gewerkt. Ouders van de MR en Activiteiten Raad waren ook bij het bezoek aanwezig. 
Op dat moment was de school ingericht met het thema Kleding en werd het hen duidelijk dat wij ook 
zeer creatieve ouders en kinderen hebben.  Ook is de burgermeester bij de kleuters geweest die enorm 
onder de indruk waren van zijn ambtsketen. 
Wij waren onder de indruk van een zeer geïnteresseerde burgermeester en Raad van Bestuur en zijn 
zeer blij dat zij onze school hebben bezocht. 
 
 

 
 



  
    
 
  
Opvoedcursus JGZ 
De JGZ Almere ( voorheen GGD afdeling jeugdgezondheidszorg) organiseert dit voorjaar weer een 

opvoedcursus.  De cursus is bedoeld voor ouders welke tegen opvoedproblemen of onzekerheden 

aanlopen en is gratis. (gesubsidieerd door de gemeente Almere). Bijgevoegd is een folder waarop u 

de benodigde informatie hierover kunt nalezen en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

Zomerschool 
De Zomerschool biedt extra onderwijs tijdens de zomervakantie. Er worden kleine klassen gevormd 
van maximaal 20 leerlingen waarbij leerlingen extra reken- en woordenschatlessen aangeboden 
worden. Door de kleinere klassen krijgt de leerling meer individuele aandacht en wordt het 
programma zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de leerlingen.  
De lessen worden afgewisseld met enkele workshops die aansluiten bij de rest van het programma. 
Om een indruk te krijgen van de Zomerschool verwijzen wij u graag naar de website: 
www.zomerschool.asg.nl 
Hier wordt u tevens op de hoogte gehouden over het programma van dit jaar: Het thema is 
“Architectuur”. De Zomerschool is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 van het 
(speciaal)basisonderwijs. De Zomerschool is geheel kosteloos. De kinderen moeten gedurende de 
gehele periode van 2 weken aanwezig zijn. In deze twee weken wordt er geen verlof gegeven. 
 
Bij deze mededelingen brief zit een bijlage over de zomerschool waar u alle informatie kunt nalezen 
en hoe u uw kind hiervoor kunt aanmelden. 
 
English school 
Bij deze brief is er ook een bijlage voor lessen volgen aan een English school in de zomer. U kunt 
kijken of u dit interessant vind voor uw kind. 
 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien elkaar weer op 14 mei. 
 
Tot dan.  

 

http://www.zomerschool.asg.nl/

