Nieuwsbrief 11 Schooljaar 2016-2017
Belangrijke data:
27 maart schoolfotograaf Sterrenrijk.
3 April: Schoolfotograaf
14 April: Goede Vrijdag
17 April :2e Paasdag
21 April: Koningsspelen.
22 April t/m 1 mei : Vakantie
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 Initiatief 5000 stappen

Beste ouders/verzorgers,
Groot succes NL DOET!
Vrijdag 10 maart was er veel bedrijvigheid op onze school. Vrijwilligers van TTif.company, Triade De
Stek en een aantal ouders hebben zich enorm ingezet voor onze school. Het was een erg gezellige en
zonnige dag! Vrijwilligers van De Stek hadden prachtige moestafels voor ons gemaakt. Op vrijdag 10
maart werden deze samen met de kinderen voorzien van een kleurtje. De vader van Matteo en Filipe
heeft samen met de moeder van Dunja en Revan een hekje voor de speelhoek gemaakt en bakken
voor de voortuin die wij hebben voorzien van plantjes, gekregen van Almeerplant en De Huyskweker.
Daarnaast hebben vrijwilligers en ouders onze ramen gelapt, meubilair verhuisd, meubilair in elkaar
gezet en onkruid weggehaald. Wij willen alle ouders en vrijwilligers die de handen uit de mouwen
hebben gestoken, heel hartelijk bedanken!

Een superduo!
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Op 10 maart is ook het thema Planten van start gegaan. De komende weken werken wij aan dit
thema. In het kader van dit thema waren de hele kinderen van Neptunus en Jupiter uitgenodigd
voor de nationale boomplant dag op dinsdag 22 maart. Voor de kinderen van Mercurius en Mars zijn
wij een uitje naar de kinderboerderij aan het organiseren. Ook zijn wij in gesprek met boswachter
Freek. Wij zullen u op de hoogte houden van alle activiteiten. U kunt ons ook volgen via Twitter
@universumAsg.

De Boomplantdag was een groot succes!

In de groepen wordt hard
gewerkt aan het thema!
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Vakanties
Wij hebben begrepen dat er op het schoolplein wordt gesproken over de vakanties. “Waarom
hebben wij geen twee weken meivakantie? “wordt er gevraagd. Graag wil wij dit uitleggen.
Onze school valt onder de Almeerse Scholen Groep (ASG). Zij bepalen elk jaar voor alle scholen
wanneer de vakanties worden ingepland over het schooljaar. Een aantal vakanties worden door het
Ministerie van Onderwijs vastgesteld, deze zijn landelijk. Een aantal vakanties door de ASG. Wij
hebben ons hier aan te houden. In de afgelopen jaren werd de meivakantie samengesteld uit een
landelijke week en werd er een tweede week, die officieel uit studiedagen bestaat, aan vast geplakt.
Dit jaar hebben wij echter laat vakantie (22 juli) Hierdoor ontstaat er een lange periode tussen de
meivakantie en de zomervakantie. De ASG heeft daarom besloten om deze periode te breken en
heeft de studiedagen in juni gepland. Alle kinderen van de ASG scholen hebben dan in dezelfde week
vrij. Dit is dan ook de reden dat er geen twee weken meivakantie zijn gepland.
Het voedingsbeleid
Op woensdag 15 februari jl. hebben wij alle ouders de gelegenheid gegeven om mee te praten over
het voedingsbeleid op Het Universum. U kon ook een mail sturen met uw mening over gezonde
voeding. Hier is door een kleine groep ouders gehoor aan gegeven. Samen met de aanwezige ouders
is er gediscussieerd over “gezonde” voeding. Dit is en blijft een lastige discussie. Wat de ene ouder
gezond vindt, vindt de andere ouder weer ongezond.
Hier gaan wij nooit helemaal uitkomen. Samen met deze ouders en het team
is er geprobeerd om een gulden middenweg te zoeken en is het
voedingsbeleid besproken en inmiddels voorgelegd aan de MR. De MR heeft
ingestemd met het voorgestelde beleid wat met samenwerking van ouders en
team tot stand is gekomen. In de bijlage vindt u het vastgestelde
voedingsbeleid.

Onze MR.

Speeltoestellen
Wij hebben erg goed nieuws! Binnen nu en 12 weken worden er speeltoestellen op ons schoolplein
geplaatst. Wij hebben inmiddels 10.000 euro bij elkaar gespaard om bijna alle toestellen te plaatsen.
Voor de grote raket moeten wij nog even doorsparen maar hopelijk komt die het volgend schooljaar!
Iedereen die heeft bijgedragen (en nog wil bijdragen ) hartelijk bedankt namens alle kinderen van
het Universum en de buurt!
Logopedie op school
Wij zijn erg blij dat wij u kunnen melden dat met ingang van 30-3-2017 de mogelijkheid bestaat om
uw kind logopedische therapie te laten volgen op school. In de bijlage vindt u verdere informatie.
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De schoolfotograaf:
De schoolfotograaf komt a.s. maandag voor de kinderen van Sterrenrijk foto’s maken. Op maandag 3
april komt zij voor de kinderen van Het Universum. De reden dat zij op verschillende dagen komt
heeft te maken met haar planning. Zij kan niet alle groepen op 1 dag op de foto zetten. Op maandag
3 april worden de broertjes en zusjes van Sterrenrijk op gehaald om samen met hun broer of zus op
de foto te gaan. Wij hebben gelukkig hulp van een aantal ouders die dag!
Het worden vast prachtige foto’s van deze prachtige kinderen! Wij hebben goede ervaringen met
Miriam Fotografie.
Overigens gaan de gymlessen (met een aangepast rooster) op 3 april gewoon door! Natuurlijk zullen
wij ervoor zorgen dat de kinderen mooi aangekleed, en de haren netjes gekamd, op de foto gaan.
Te laat komen:
Ondanks herhaaldelijke oproepen, het aanspreken van betrokkenen, komen er toch nog veel
kinderen te laat! Wij willen graag op tijd beginnen omdat wij een strak rooster hanteren om de
kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Om half 9 gaan de lessen echt beginnen! Wij zullen de
deuren sluiten om 8.30 uur. Mocht u door omstandigheden toch te laat zijn, dan verzoeken wij u om
uw kind voor het klaslokaal een dikke kus te geven en niet meer mee de klas in te gaan om de les niet
te verstoren.
Vacature onderbouw
Volgende week worden er sollicitatiegesprekken gevoerd om de vacature voor de onderbouw te
vervullen. Wij hopen nog voor de zomervakantie een nieuwe kleutergroep te kunnen starten. Het
kan zijn dat er volgende week in de groep Mercurius een proefles wordt gegeven. Uiteraard houden
wij u op de hoogte!
5000stappen.nl start vierde wandelgroep in Nobelhorst
Een enthousiaste buurtbewoner uit Nobelhorst heeft besloten om in samenwerking met Tanya
Egberts van 5000stappen.nl een wandelgroep te starten in
de wijk Nobelhorst. De wandelgroep is voor een ieder die
graag meer lichaamsbeweging wil genieten.
‘Laten we ons verbinden en te voet de omgeving
verkennen.’
Wat gaan we doen?
Op maandagochtend om 08:45 uur verzamelen we bij de
ingang van Sterrenschool Het Universum aan de Max
Planckstraat 74. We gaan gedurende een uur wandelen in
de aangrenzende bossen en velden die onze wijk rijk is. De
lessen worden los aangeboden, deelname kost 1,- per keer.
Een 10 ritten strippenkaart is op verzoek verkrijgbaar bij uw coach, Sabina Groote Wolthaar. Na
afloop is er gelegenheid voor koffie en thee in de open ruimte van Sterrenschool Het Universum,
tegen een kleine vergoeding van 0,50.
Meer informatie?
Wil je meer informatie, kijk op de website www.5000stappen.nl of neem contact op met Sabina (0612344757) of Tanya (06-54955645).
‘An early morning walk is a blessing for the whole day’
Team Het Universum.

4

5

