
 
 
 
 

Mededelingen 3  Schooljaar 2018-2019   

Almere, 20 september 2018 
 
Belangrijke data: 

 3 Oktober: Start Kinderboekenweek. 

 4 Oktober: Kinderboekenbal. 

 5 Oktober: Studiedag, kinderen zijn vrij. 

 10 t/m 12 Oktober: Kamp groepen 7 & 8. 

 17 Oktober: Algemene Ouderavond.  

 22 t/m 26 Oktober: Herfstvakantie 

 30 Oktober : Informatieochtend voor belangstellenden. 
 

 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:  
                   

 Start van het schooljaar. 

 Aankondiging vergadering Medezeggenschapsraad. 

 Uitbreiding van Activiteiten commissie. 

 Leerlingenraad. 

 Aanschaf klimraket voor het schoolplein. 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Start van het schooljaar. 
Vandaag sluiten wij alweer de 4e week van het schooljaar 2018-2019 af. Wij zijn dit jaar gestart met 
12 groepen en er zijn veel nieuwe leerlingen bij ons begonnen. Ook zijn er 7 nieuwe leerkrachten 
gestart.  Iedereen heeft zijn/haar plekje al gevonden en wij zijn weer vol in bedrijf. 
Het was even spannend of het vervoer van de leerlingen naar de Hasselbraam goed zou verlopen. 
Ook voor vervoersbedrijf Connexxion was dit even zoeken maar door snel met elkaar te schakelen en 
te blijven afstemmen, verloopt dit nu goed.  
 
Helaas is het schooljaar voor juf Ingeborg niet goed gestart. Zij heeft dinsdag 18 september een TIA 
gehad en dat was voor iedereen een enorme schok. Gelukkig gaat het elke dag een beetje beter met 
haar. Wij hebben , totdat juf Ingeborg weer terug is,  de kinderen van niveaugroep 2 verdeeld over 
de andere kleutergroepen. Volgende week hebben wij nog vervanging kunnen regelen voor de 
niveaugroep 3 van Mercurius. Wij hopen dat juf Ingeborg weer volledig herstelt en zij haar taken 
weer voorzichtig kan gaan oppakken. De ouders van de kinderen van Mercurius houden wij uiteraard 
op de hoogte.  



 
Zoals u in het overzicht van de belangrijke data kunt zien staat er de komende tijd weer veel op het 
programma. Op 3 oktober start de Kinderboekenweek met als thema vriendschap : kom erbij.  
Wij zullen hier uiteraard aandacht aan besteden en op 4 oktober trappen wij af met een 
Kinderboekenbal. Informatie hierover ontvangt u via digiDuif.  
 
Op 10 oktober gaan de kinderen van de niveau groep 7 Saturnus en groep 7/8 Jupiter op kamp naar 
Ermelo.  Meester Gerard, meester Bjorn, juf Maxime, juf Lindsey en juf Sonja zullen dit kamp 
begeleiden en zijn al druk bezig met het programma.  Juf Angela zal op woensdag en donderdag juf 
Sonja vervangen en voor de vrijdag zullen wij ook intern een oplossing zoeken.   
 
Aankondiging MR vergadering 
Op woensdag 3 oktober 17.30 uur is er een MR vergadering. 
De agenda punten zijn: MR-verkiezingen en vergaderdata. 
Ouders kunnen deze vergadering als toehoorder bij wonen 
bij het open gedeelte van de vergadering.  
Aangezien onze school weer gegroeid is, gaan we de MR 
uitbreiden. Binnenkort ontvangt u hierover  meer 
informatie. 
 
De Activiteiten Commissie: 
De Activiteiten Commissie is van samenstelling veranderd. Er zijn leden vertrokken en er hebben zich 
drie nieuwe leden weer aangemeld. Mocht u ook interesse hebben om aan te sluiten bij de AC dan 
kunt u zich melden bij juf Jessica. Zij is op maandag t/m woensdag aanwezig.  In de nieuwsbrief van 
12 oktober zullen wij de AC aan u voorstellen. 
 
De leerlingenraad: 
Dit jaar zullen wij starten met een leerlingenraad. Auk en Nino uit groep Jupiter hebben zich 
helemaal ingelezen over dit onderwerp en hebben een presentatie gegeven aan de kinderen van 
groep Uranus, Saturnus en Jupiter. Zij hebben besloten dat er uit de niveau groepen 6, 7 en 8 
kinderen worden gekozen die zitting gaan nemen in de leerlingenraad.  Voor de leerlingenraad 
kunnen kinderen uit deze groepen zich kandidaat stellen.  In de week van 15 oktober worden deze 
kandidaten uitgenodigd om zich te presenteren. Daarna volgen er verkiezingen.  Auk en Nino hebben 
fantastisch werk geleverd en samen met juf Lindsey zullen zij het proces van de verkiezingen verder 
begeleiden. De verkiezingen zijn in de week van 15 oktober. Na de herfstvakantie stellen wij de 
gekozen kandidaten aan u voor.   
 
Klimrek schoolplein: 
Voor de zomervakantie hebben de kinderen een waanzinnig hoog bedrag opgehaald n.a.v. een 
sponsorloop (ruim 6000 euro).  Wij hebben er nog een bedrag bijgelegd en hebben het klimrek dat 
eerder door de kinderen is ontworpen besteld.  De leveringstijd is helaas wel 15 weken dus het duurt 
nog even, maar wij hebben er al zolang op moeten wachten, die weken kunnen er ook nog wel bij. 
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige bedrag enorm bedanken! 
 
Met vriendelijk groet, 
Namens het team, 
 
Yvonne Penne 
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