
 
 
 
 

Nieuwsbrief  9 Schooljaar 2017-2018   

Belangrijke data: 
9   juli: Schooluitje groep 1 t/m 6 
16 juli: Meet en Greet 
17 juli:  Afscheidsavond groep 8 
18 juli:  Juffen- en Meesterdag 
 Uitzwaaidag groep 8 
20 juli:  Start van de zomervakantie 
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Indeling van de groepen voor het nieuwe schooljaar 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de overzichten van de 12 nieuwe groepen voor het schooljaar 
2018-2019.  De indeling van de groepen is onder voorbehoud, er kunnen immers altijd nog wat 
wijzigingen optreden. Op dit moment hebben wij nog geen namen voor de groepen, die houdt u nog 
van ons te goed. 
Wij zijn in de gelukkige positie dat er voor bijna elke groep een leerkracht is, maar helaas is er nog een 
enkele groep waar er nog een vacature is voor een paar dagen. Deze hopen wij binnenkort opgevuld 
te hebben.  
Voor volgend schooljaar hebben wij 5 ervaren mensen weten te benoemen. 
Voor groep 1/2 is dat Miranda . Zij komt van basisschool Het Avontuur. 
Voor groep 2/3 is dat Ingeborg. Zij komt van basisschool De Kameleon. 
Voor groep 3/4 is dat Monique. Zij komt van basisschool Het Zonnewiel. 
Voor groep 4/5 is dat Karin. Zij komt van basisschool De Archipel. 
Ook hebben wij een nieuwe onderwijsassistent aangenomen voor de midden-en bovenbouw. Haar 
naam is  Angela.  Wij zijn nu nog midden in een procedure voor een leerkracht voor de onderbouw. 
Wij hopen dit binnen een week rond te hebben en u te kunnen melden wie dat is.  
Op de Meet & Greet van 16 juli zijn al onze leerkrachten en onderwijsassistenten voor het komende 
jaar aanwezig.  



 
Meet en Greet 
Maandag 16 juli, van 15:30 – 16:30 uur, is het zover, dan organiseren wij een Meet & Greet voor alle 
nieuwe leerlingen en huidige leerlingen en ouders/verzorgers.  
Om 15:30 uur kunnen leerlingen en ouders naar school komen en alvast hun leerkracht(en) en 
klasgenootjes leren kennen.  Het is dus niet verplicht maar wij vinden het wel heel leuk om iedereen 
te leren kennen.   
 
Juf Marian en juf Lindsey, Meester Bjorn en Meester Koen zullen u ontvangen bij de buitendeur en u 
de richting wijzen waar het lokaal van uw kind zich bevindt.  U kunt uw kind naar de desbetreffende 
groep brengen (op de deuren staan de namen van de groepen) en de leerkracht(en) even kort 
ontmoeten. Daarna worden alle ouders/verzorgers verzocht om naar de middenruimte te komen. Daar 
wordt u opgewacht door Yvonne (Directeur) en Marcelien (Intern Begeleider) Wij verzoeken u niet te 
blijven hangen bij de klas, er is n.l. maar een half uurtje tot 45 minuten de tijd om kennis met elkaar te 
maken en deze tijd willen wij natuurlijk goed benutten.  
Zoals bekend zijn er 3 groepen die in de Hasselbraam naar school gaan. Deze groepen zullen een 
activiteit in de gymzaal doen. 
 
Overzicht vakantie en Studiedagen 2018-2019 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als bijlage het overzicht Vakantie en Studiedagen voor het schooljaar 
2018-2019 
 
Sponsorloop 

Wat zijn wij blij met het enthousiasme dat alle kinderen toonden 
om de sponsorloop te doen! Wij zijn al druk begonnen met tellen 
en de tussenstand is inmiddels € 1.500,00!!! De rest zal vanmiddag 
geteld worden, zodat wij het bij de bank kunnen storten. U hoort 
dus binnenkort de eindstand. 
Voor nu willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor al het geld 
dat op deze manier gedoneerd is om te zorgen dat wij volgend 
schooljaar ons schoolplein heel leuk en creatief kunnen inrichten. 

 
 
Petitie van de Club van Bezorgde Ouders 

Gisteravond hebben ouders op de politieke markt de petitie 
overhandigd waarin zij hun ongerustheid over het 
huisvestingsprobleem uiten. Wij als school voelen ons zeer gesterkt 
door de inzet en betrokkenheid van de ouders.   
 
 
 

 
Teken jij je eigen superheld? 
 
Spiderman, Wonder Woman, Ninja Turtles, Baymax of Mega Mindy, wie kent ze niet? In 
september bestaat het nieuwe filmhuis vijf jaar. Om dat te vieren zijn wij op zoek naar de meest 
originele en creatieve superhelden. Ben je tussen de 4 en 14 jaar? Teken dan je eigen superheld! 
 
Niet natekenen dus, maar je eigen bedachte superheld. Lever de tekening in bij de nieuwe 
bibliotheek. Uit alle ingeleverde tekeningen kiezen we vijf winnaars. De prijs? Joris Koster, een 
illustrator (en animator, ontwerper en muzikant) tovert jouw tekening om tot een animatie-
filmposter. En dat is nog niet alles. Jouw eigen superheld op filmposter wordt, samen met je 



tekening, namelijk ook nog een maand lang tentoongesteld in de nieuwe bibliotheek. Daarna mag je 
de poster en tekening uiteraard mee naar huis nemen. 
In het kort nog even de voorwaarden: 
Tot 30 juli kun je jouw tekening inleveren bij de 
klantenservicebalie in bibliotheek Stad, ter attentie van 
Marleen Baas, onder vermelding van ‘superhelden’;  
 Naast de tekening, hebben we de volgende gegevens nodig: 
je naam, de naam ouder/verzorger, telefoonnummer 
ouder/verzorger, je leeftijd, naam van de superheld;  
 Teken een eigen superheld, geen bestaande. Op zoek naar 
inspiratie? Kijk dan eens op monsterproject.org;  
De bekendmaking van de winnaars vindt tijdens het Animé 
Event in september plaats;  
 De vijf winnaars krijgen de ontworpen filmposter mee naar 
huis, na afloop van de tentoonstelling. 
 
De tekeningen worden beoordeeld door een jury van drie 
professionals namelijk:  
Joris Koster (animator), Levien van Oorschot (filmprogrammeur) en Marleen Baas 
(kunstprogrammeur). 
Doe je mee? 
 
Stadsbomerij 

StadsBomerij is een fruitboomkwekerij die dit jaar is gestart in Almere Oosterwold met een unieke 

formule. Johan Smits is de initiatiefnemer van het project waarin hij fruitbomen kweekt voor de 

verkoop op in de tuin van andere mensen in ruil voor een boomgaard. Nu is hij een crowdfundingactie 

https://crowdaboutnow.nl/campagnes/stadsbomerij gestart om het bedrijf, met de hulp van 

voorverkoop aan mensen, de komende jaren financiële ruimte te geven om te investeren.  

Hij heeft een donatieknop toegevoegd, zodat ook mensen zonder tuin kunnen doneren en 

StadsBomerij verder helpen. Met deze donatie wil hij graag aanbieden dat de mensen die 50 euro of 

meer doneren daarmee ook een fruitboom geven aan een basisschool en dat hij dan deze dan komt 

planten op een dag samen met de kinderen en dat er een bordje op de boom komt wie het gedoneerd 

heeft.   

Deze week hebben wij bericht gehad dat de eerste boom voor de school een feit is! Dat is dus erg leuk. 

Aan de Emile Durkheimweg staat de 'donatiemeter'. Een boom die groeit en elke keer als er 10 % 

bijkomt wordt de boom een stukje groter te zien aan de gevilte kleuren. Hierover plaatst hij dan ook 

berichtjes op zijn facebook pagina. 

Mocht u meer informatie van hem willen dan kunt u hem bereiken: 
Johan Smits 
06 12845500 
info@stadsbomerij.nl 
 
Vakantiebieb 
De bibliotheek op school steunt de Vakantiebieb. Dit is een dienst van de KB|Nationale bibliotheek. 
Zij willen hiermee de samenwerking tussen scholen en bibliotheken stimuleren. 
Uw kind krijgt vandaag een leuke deurhanger mee om aandacht te geven aan de app die nu 
geïnstalleerd staat op de iPad. Hierop kan uw kind ook in de zomermaanden heerlijk blijven lezen. U 
kunt deze app ook downloaden op uw eigen iPad. Kijk voor meer informatie op de website: 
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html 

https://crowdaboutnow.nl/campagnes/stadsbomerij
mailto:info@stadsbomerij.nl
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html


Zomer in de bibliotheek 
Naast de vakantiebieb, dat landelijk is, heeft de Nieuwe Bibliotheek ook een Zomerprogramma voor 
kinderen in alle leeftijden. U moet dan denken aan een Zomermiddag bordspelen, Hackerroom, Lego 
dagen, voorleesfeestjes. Sommige activiteiten zijn gratis en voor andere kunt u tegen vergoeding een 
kaart kopen. Zie bijgaande link voor meer 
informatie:https://www.denieuwebibliotheek.nl/zomerbieb.html 
 
Wist u dat? (Zomer Tip) 
Regelmatig ontvangen wij e-mails met tips en weetjes. Zo ontvingen wij ook volgende mail: 
 
Wist u dat een dagje weg de hersenen van uw kind stimuleert? De vele prikkels en indrukken hebben 
een positief effect op de ontwikkeling van uw kind en dit hoeft helemaal niet duur te zijn. Bestel een 
voordelig treinkaartje en ga een dagje naar het strand, wandelen of op bezoek bij vrienden/familie. 
Maak samen met uw kind kennis met het Nederlands treinverkeer en profiteer van een handige 
aanbieding. Kijk op Goedkoop-treinkaartje.nl voor een overzicht en maak er een fijne zomervakantie 
van! Zo reist u met de NS Zomertoer al voor € 13 een hele dag met de trein en reist uw kind middels 
een Railrunner voor slechts € 2,50 mee, waarmee u doordeweeks vanaf 09:00 uur de hele dag kunt 
reizen in treinen van alle Nederlandse vervoerders. Ontdekken doe je samen 
 Meer weten? Kijk op: 
www.goedkoop-treinkaartje.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Penne, 
Directeur Het Universum. 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/zomerbieb.html

