Nieuwsbrief Schooljaar 2016-2017
16 september 2016
Belangrijke data:
29 september : Ouderavond
10 oktober : Start Kinderboekenweek
14 0ktober: Studiedag , kinderen vrij.
17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie
24 oktober: Start thema Voeding.
29 oktober : Officiële opening van onze school!
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:
 Start van het schooljaar.
 Andere klassensamenstelling in november.
 Ouderavond 29 september a.s.
 Ziekmeldingen.
 Vrijwillige ouderbijdrage.
 Afscheid nemen in groep 3/4
 Oproep kledingsetjes kleuters
 Oproep Medezeggenschapsraad. (MR)
 Oproep hulp bij snoeien van wilgentakken voor de wijk en de school.
 Spaaractie voor de schoolbieb.
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Beste ouders/verzorgers,
Maandag 29 augustus zijn wij met veel plezier gestart met het nieuwe schooljaar 2016-2017. Het
was een feestje om zoveel nieuwe en ´oude` kinderen en ouders te ontmoeten. Er heerst een erg
prettige sfeer in en om de klassen en iedereen is goed gestart. Op naar een fijn schooljaar!

De eerste schooldag.

Spelenderwijs tellen met peuters en kleuters.
Andere klassensamenstelling:
We zijn nog maar net gestart en er vindt alweer een verandering plaats. De groepen 1 t/m 4 zullen
wij gaan splitsen. Zoals wij al voor de zomervakantie hebben vermeld, hebben wij een aanvraag
ingediend om een nieuwe leerkracht aan te stellen voor de onderbouw. Dat verzoek is ingewilligd
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door het bestuur en wij zijn dan ook blij dat wij kunnen vermelden dat wij een nieuwe
leerkracht/collega hebben gevonden. Haar naam is Liesbeth Vemden.
Zij is al jaren werkzaam in het Almeerse onderwijs en zij staat te popelen om te starten op Het
Universum in een kleutergroep. Zij is nu nog werkzaam op De Zevensprong en haar opzegtermijn
loopt af op 1 november. Omdat wij het natuurlijk ook belangrijk vinden dat er voor haar een goede
vervanging wordt gezocht op De Zevensprong, kan Liesbeth pas starten als dat is gelukt. Echter,
uiterlijk 1 december zal zij bij ons op school starten maar wij hopen uiteraard dat dat eerder kan, en
het liefst na de herfstvakantie!
Concreet betekent dit dat wij de groepen als volgt gaan indelen:
Groep 1/aanvangsgroep Juf Liesbeth.
Groep 2/3 Juf Jolanda
Groep 3/4 Juf Marcelien (maandag) Juf Lianne (donderdag t/m vrijdag)
Groep 5/6/7 Meester Gerard.
Op deze manier worden de aantallen per groep niet te groot en kunnen wij in alle groepen weer plek
creëren voor nieuwe leerlingen die het komende schooljaar zullen instromen.
Tijdens de eerste ouder/kind gesprekken is al besproken in welke groep uw kind waarschijnlijk zal
worden ingedeeld en de overweging om uw kind in de desbetreffende groep te plaatsen.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ouderavond 29 September a.s.
Op donderdag 29 september a.s. organiseren wij een ouderavond voor alle ouders van onze school.
Op deze avond zullen wij de nieuwe ouderraad aan u voorstellen en wellicht ook de MR leden (zie
bericht verderop in deze nieuwsbrief) Wij starten gezamenlijk en daarna kunt in de verschillende
lokalen een presentatie volgen over o.a. het onderwijs van uw kind in dit komende schooljaar, de
werkwijze van de opvang en peutergroep door Sterrenrijk, de werkwijze en inhoud van Snappet.
Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen vragen wij u om u aan te
melden via Digiduif. Dit is voor ons de eerste keer dat wij de inschrijving via Digiduif organiseren. Wij
vragen bij voorbaat om uw begrip als dit (nog) niet helemaal goed gaat. Ook wij leren nog elke dag 
Wij starten die avond om 19.30 uur. Rond 21.00 uur zullen wij de avond beëindigen.
Ziekmeldingen:
Ziekmeldingen kunt u telefonisch doen maar ook via Digiduif door een mail te sturen naar de
desbetreffende leerkracht van uw kind.
Andere meldingen waar wij direct op moeten anticiperen kunt u het beste telefonisch doen. Dit
omdat wij geen fulltime bereikbaarheid hebben en een bericht dan te laat gelezen wordt. Marian
(administratie) is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. Yvonne op maandag t/m donderdag.
Zij heeft echter ook regelmatig overleg buiten de school. Wij proberen z.s.m. te reageren op
voicemail en mail.
Vrijwillige ouderbijdrage:
Elke school ontvangt een bedrag per leerling per jaar van de overheid om methodes, leerkrachten,
schoolgebouw en andere onderwijs gerelateerde zaken van te betalen. Omdat wij bijvoorbeeld ook
feesten (Sint en Kerst) willen vieren en excursies willen ondernemen, vragen wij van alle ouders een
ouderbijdrage. Dit geld wordt dus gebruikt om alle extra´s van te bekostigen zoals:
Sinterklaasfeest (cadeautjes, aankleding, drinken, pepernoten, Sinterklaas en Pietenpakken etc)
Kerst (aankleding van de school, kerstbomen en versiering etc)
Pasen (diverse paasattributen, activiteiten rondom Pasen)
Sportactiviteiten
Excursies en voorstellingen, kunst en cultuur.
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Bibliotheek (aanschaf boeken, aankleding Bibliotheek)
Wij waarderen het zeer wanneer u deze bijdrage doet. Zo kunnen wij het schooljaar voor de kinderen
nog fijner en uitdagender maken.
Dinsdag a.s. gaat er via Digiduif een brief mee over de vrijwillige ouderbijdrage. Indien u deze brief of
andere berichten niet ontvangt via Digiduif, zou u dat dan even willen melden bij Marian van de
administratie? administratie@universum.asg-almere.nl
Afscheid nemen in groep 3/4:
Tijdens de startgesprekken hebben een aantal kinderen van groep 3/4 aangegeven dat ze het
’s ochtends erg druk en onrustig vinden in groep, omdat er veel ouders mee gaan naar binnen.
Namens de kinderen van groep 3/4 willen we dan ook vragen om afscheid te nemen voor de deur
van de groep. Na schooltijd bent U natuurlijk van harte welkom om samen met Uw kind nog een
werkje in de groep te komen bekijken.
Alvast bedankt namens alle kinderen van groep 3/4!
Oproep extra kledingsetjes voor ongelukjes:
Soms hebben kinderen een ongelukje onder schooltijd en krijgen zij schone kleding van school aan.
Wij komen echter kleding te kort. Mocht u thuis nog ondergoed of kleding over hebben dan neemt
juf Jolanda die graag in ontvangst. Wij willen u verzoeken om de kleding die kinderen bij ongelukjes
van school hebben aan gekregen, weer schoongewassen terug te brengen.

Oproep Medezeggenschapsraad:

Beste ouders/verzorgers,
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar (26 augustus) las u dat we dit jaar op het Universum van
start gaan met de Medezeggenschapsraad (MR). Juf Jolanda en juf Lianne hebben zich al beschikbaar
gesteld namens het team. Nu wij nog!
Heeft u al nagedacht of u actief wil gaan deelnemen aan de MR? Is het iets voor u? Hoeveel tijd kost
het?
Over het algemeen vergadert de MR zes keer per jaar. Daarbij hoort ook het doorlezen van relevante
stukken. Het is de bedoeling dat de vergaderingen maximaal 2 uur duren. Het lees- en ander werk zal
variëren, maar met 20 uur per schooljaar komt u een heel eind.
Wilt u actief een bijdrage leveren aan de beleidsvorming van onze school en een klankbord vormen
voor de directie? Meld u dan nu aan als kandidaat voor de MR.
Dit kan door voor dinsdag 20 september een mail te sturen naar jeltemulder@yahoo.co.uk waarin u
zich kandidaat stelt als MR -lid. Als zich meer dan twee kandidaten melden worden er verkiezingen
gehouden. Meer informatie daarover volgt dan eind volgende week.
Hartelijke groet,
Jelte Mulder (vader Ronja groep 6)
Vooraankondiging: Oproep: vrijwilligers gezocht voor het knotten
van wilgen rondom de Kemphaan.
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In het bos rondom de Kemphaan worden half oktober de wilgen geknot. Daar komen heel veel
takken vanaf en laten we die nu mogen gebruiken voor Nobelhorst. Met de wilgentakken willen ook
op het schoolplein iets leuks maken voor de kinderen. Een datum is nog niet bekend. De Boswachter
laat zo snel mogelijk weten in welke periode het kan. Houdt u ook de facebook pagina van
Buurtschap Nobelhorst en Weetjes Nieuwtjes Nobelhorst in de gaten!

Schoolbieb
De bibliotheek is afgelopen donderdag van start gegaan. De kinderen van de groepen 3 t/m 7
kunnen wekelijks op donderdagmiddag een boek lenen. Hiervoor hebben we drie ouders gevonden
die de kinderen bijstaan bij het uitzoeken van de boeken en het invoeren in de schoolbibliotheek.
Daar zijn wij erg blij mee!
De bibliotheek ouders zijn: Jessica,
moeder van Tijn (groep Jolanda)
Anouk, moeder van Devlin (groep
Gerard)
Alinda, moeder van Amy (groep Gerard)
Amber (groep Lianne/Marcelien)
Milana (bijna 4 jaar )

De prachtige boekenboom is gemaakt
door Thomas Hol.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
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Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het
motto: voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden
om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of op
bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Prijsvraag: Doe mee & win!
Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u ook nog eens meedoen met een
leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve voorpremière van de nieuwe bioscoopfilm ´Mees Kees
langs de lijn´ voor een hele schoolklas én een aantal setjes kaarten voor de officiële premiere van de
film, waarbij de cast ook aanwezig is. Deelnemen aan de prijsvraag kan via bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.
Wij wensen iedereen een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,

Team Het Universum.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u 13 oktober.
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