
 
1 

 
  Nieuwsbrief 12 Schooljaar 2016-2017                 

Belangrijke data: 
23 mei Groepen Mercurius en Mars gaan op excursie naar de kinderboerderij.  
25 mei: Hemelvaart 
26 mei: vrij 
2 juni:  Studiedag (Kinderen vrij) 
5 juni:  2e Pinksterdag 
6 juni: Start juf Karla 
15 juni: Koffieochtend Onderwerp: Lezen in de vakantie.  
26 juni: t/m 30 juni Studiedagen (Kinderen vrij) 
21 juni: Start zomervakantie 
 
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:  

 Even voorstellen 

 Project Europa 

 Koffieochtend 

 OuderClubSamen.  

 Oproep vrijwilliger op de bibliotheek op school. 

 Schooluitje. 

 Vacatures en groei van de school. 

 Bezoek wethouders en raadsleden Gemeente Almere. 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij willen u graag even voorstellen aan twee nieuwe medewerkers, juf Karla en meester Nail. 
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Hallo, ik ben Karla Finkers. Vanaf 6 juni mag ik een leerkracht zijn op jullie mooie school. Sinds 1989 

ben ik werkzaam in alle groepen van het Almeerse basisonderwijs. Daarnaast heb ik enkele jaren 

lesgegeven op diverse pabo’s als  opleidingsdocent handschriftonderwijs. Mijn passie in het onderwijs: 

open staan voor veranderingen. Dit probeer ik weloverwogen toe te passen. Ik vind het belangrijk om 

kinderen uit te dagen, te kijken naar hun mogelijkheden waarbij ik zorg voor een veilige omgeving. 

Daarbij heb ik uw hulp als ouder nodig: samen kijken wat het best bij uw kind past, zorgen dat hij/ zij 

zich optimaal kan ontwikkelen. Laten we zorgen dat we dit jaar samen goed kunnen afronden. Ik kijk 

ernaar uit! 

Graag tot de 6e. 

Groetjes, Karla 

Bekendmaking klassenindeling Mercurius 1 (Juf Liesbeth) en Mercurius 2 (Juf Karla)  

Juf Karla start dus op dinsdag 6 juni. Wij hebben inmiddels een verdeling gemaakt welke kinderen er 

op 6 juni in haar klas geplaatst worden. Dat is een hele klus en wij zijn er ons van bewust dat er voor 

een aantal kinderen (en ouders) een verandering zal plaats vinden, wat natuurlijk heel erg spannend 

is. Wij hebben geprobeerd om de verdeling zo te maken dat er na de vakantie zo min mogelijk hoeft 

te  veranderen voor de kinderen. Dat valt niet mee. Wij moeten rekening houden met verschillende 

factoren zoals de enorme toestroom aan leerlingen, de grootte van de groep, vriendjes en 

vriendinnetjes, jongens en meisjes, niveau van de kinderen enz. enz. Wij zijn ons ervan bewust dat wij 

het niet iedereen naar de zin kunnen maken.  Gelukkig spelen de kinderen op een heleboel momenten 

samen en komen zij hun oude klasgenootjes ieder moment van de dag weer tegen.  

Op dinsdag 23 mei a.s. willen wij alle ouders van deze groep uitnodigen om juf Karla te ontmoeten 

vanaf 13.30 uur. Wij zullen dan de verdeling bekend maken. Uiteraard wordt de verdeling dan ook 

gecommuniceerd via DigiDuif.  

 

 

Beste ouders, 
Mijn naam is Nail Ogric en ik ben vanaf deze week 1 ½ dag per week werkzaam op het Universum als 
conciërge. Op de andere dagen van de week ben ik werkzaam als conciërge op basisschool De Argonaut 
en De Kameleon. Deze week heb ik kennis gemaakt met alle leerlingen en met een aantal ouders. Op 
dinsdag en donderdag zal ik  s ‘morgens de deur openen en iedereen verwelkomen. Er is nog een 
heleboel werk te verzetten op het Universum en ik ben blij dat ik dit mag en kan doen.  Tot dinsdag 
en/of donderdag.  
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Hartelijke groet, 
Nail.  
 
Sinds een paar weken hebben wij twee bushaltes op ons schoolplein. Wij willen Joost Duivis, vader van 
Sam en Abel, heel hartelijk bedanken. Hij heeft  n.l. voor deze borden gezorgd via zijn werk Connexxion.  
 

 
 
Project Europa: 

 
 
Afgelopen dinsdag zijn wij gestart met ons laatste project voor dit schooljaar : Europa. Samen met de 
peuters hebben de leerlingen gekeken naar een optreden van de leerkrachten en de peuters hebben 
een lied gezongen voor alle kinderen!  Vanaf deze week werken wij dus aan dit project.  In de 
peutergroep staat Nederland centraal. In de groepen Mercurius en Mars Engeland, groep Neptunus 
Italië en in groep Jupiter staat Frankrijk centraal. Mocht uw kind dus opeens vloeiend Nederlands, 
Engels, Italiaans of Frans spreken, dan weet u waar het door komt. Wij houden u via DigiDuif op de 
hoogte van alle activiteiten en de afsluiting van het project.  
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OuderClubSamen: 
Op woensdag 17 mei vonden de eerste bijeenkomsten van OuderClubSamen plaats. Wat fijn dat daar 
zoveel belangstelling voor was. De bijeenkomsten staan onder leiding van Robin, medewerker van 
Actief ouderschap. Er is een facebookpagina aangemaakt waarop u alles kunt volgen over deze 
bijeenkomsten.  U bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze bijeenkomsten.  
 

 
 
Vrijwilliger op de bibliotheek op school 

 

De nieuwe bibliotheek heeft in samenwerking met het Universum een  mooie bibliotheek voor 
kinderen ingericht op school. Alle leerlingen kunnen hier boeken lenen. Maar ze hebben ook iemand 
nodig die ze inspireert en zo nodig een helpende hand biedt. Daarom zijn we op zoek naar ouders, opa, 
oma’s en andere vrijwilligers!  

Vind je het leuk om met boeken bezig te zijn en wil je bij kinderen het leesplezier stimuleren? Of vind 
je het gewoon leuk om te helpen op de school van je kind. Dan zoeken we jou als vrijwilliger! Lijkt het 
je wat? Je inzet is uiteraard op basis van jouw mogelijkheden. 
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De taken 

 Kinderen helpen boeken uit te kiezen 
 Innemen en opruimen van boeken  
 Zorgen voor een prettige leesomgeving 
 Actief promoten van lezen op allerlei manieren 

Meld je meteen aan bij Jolanda de Bruijn. Of kom op donderdagmiddag langs in de schoolbibliotheek. 

Onze leesconsulent Mirjam Haver  is op verzoek aanwezig en met een kop koffie erbij legt zij alles graag 

uit.   

 
15 juni Koffieochtend van 8.30  uur tot 10.30 uur. 
   

 

      
 
Op donderdag 15 juni is er om 08.30 uur in de middenruimte een bijeenkomst over lezen en 
leesplezier.  
Er zijn kinderen bij wie het leesproces niet zo vlot verloopt. Ook zijn er kinderen die na zes weken 
vakantie teruggezakt zijn in niveau. Daarom is lezen in de zomervakantie van groot belang! Maar hoe 
kun je het leuk houden? Onze leesconsulent Mirjam Haver van bibliotheek Almere zal deze ochtend 
aanwezig zijn om u hierover de nodige informatie te geven. 

 Schooluitje 

Het schooljaar zit er alweer bijna op en wij hebben nog een schooluitje tegoed. Samen met de ouders 
van de ouderraad zijn wij ons aan het oriënteren op een gezellig schooluitje wat ook binnen het budget 
past. Wij zijn er nog niet helemaal over uit wat wij precies gaan doen en wanneer dat zal plaatsvinden 
maar wij zullen u daar uiteraard van op de hoogte houden.   
 
Vacatures en groei van de school. 
Omdat wij een enorme groei doormaken en wij na de zomervakantie zullen starten met 8 groepen, 
zijn wij uiteraard ook opzoek naar nieuwe leerkrachten.  Inmiddels hebben er een aantal gesprekken 
plaats gevonden en volgende week zullen er nog een aantal gesprekken plaats vinden en proeflessen 
worden bekeken.  Wij hopen u binnenkort alle nieuwe leerkrachten voor te kunnen stellen. Omdat er 
nog dagelijks kinderen worden aangemeld kunnen wij nog geen groepsindeling aan u bekend maken. 
Op dit moment kan er nog veel veranderen. Wel weten wij inmiddels dat wij volgend jaar met drie 
kleutergroepen zullen starten, een niveaugroep 2/3, een niveaugroep 3/4, een niveaugroep 4/5, een 
niveaugroep 5/6 en een niveaugroep 7/8. Nogmaals, dit is het plaatje op basis van de inschrijvingen 
tot nu toe (165 leerlingen) De komende periode verwachten wij echter nog meer aanmeldingen en kan 
het dus nog veranderen. Zodra wij het plaatje compleet hebben, zullen wij dat met u communiceren. 
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Bezoek van  wethouders en raadsleden van Gemeente Almere. 
Op 31 mei wordt onze school bezocht door wethouders en raadsleden van Gemeente Almere. Zij zijn 
erg nieuwsgierig naar onze Sterrenschool/Kind Centrum, de samenwerking met het kinderdagverblijf 
Sterrenrijk, de doorgaande lijn en ons onderwijsconcept. Wij zijn daar erg trots op en verheugen ons 
op het bezoek.  
 
Gevonden gouden oorbel: 
Wij hebben een gouden oorbel gevonden in de hal bij de groep Mercurius. Wie o wie is er een gouden 
oorbel kwijt? U kunt deze ophalen bij juf Jolanda.  
 

 
 
 
 
Team Het Universum.   

 

 
 
 
 


