Nieuwsbrief 3 Schooljaar 2016-2017
13 oktober
Belangrijke data:
14 0ktober: Studiedag , kinderen vrij
17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie
29 oktober : Officiële opening van onze school!
3 november: Start thema Voeding (stond eerst 24/10 gepland)
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:
 Andere klassensamenstelling in november
 Verzekering beeldscherm iPad
 Ziekmeldingen
 Wijzigingen in contactgegevens ouders
 Vrijwillige ouderbijdrage
 Oproep kledingsetjes kleuters
 Kinderboekenweek
 Spaaractie voor de schoolbieb

Beste ouders/verzorgers,
Andere klassensamenstelling in november.
Het verheugt ons u te kunnen vertellen dat Juf Liesbeth per 1 november bij ons kan starten. Dit
betekent dat wij per 1 november de stamgroepen van Mercurius (huidige groep juf Jolanda) en
Neptunus (huidige groep juf Lianne/Marcelien) gaan splitsen, waardoor beide stamgroepen wat
kleiner zullen worden.
Nu de stamgroepen wat kleiner worden kunnen er makkelijker nieuwe kinderen instromen.
Regelmatig zal er worden gekeken naar de grootte van de stamgroepen en indien noodzakelijk kan
het zijn dat er weer een herverdeling plaats zal gaan vinden. Uiteraard vind dit plaats na zorgvuldige
overweging en tijdig informeren van de ouders.
De stamgroepen die wij dus hebben vanaf 1 november zijn:
Mercurius
Mars
Neptunus
Jupiter
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juf Liesbeth en juf Lindsey
juf Jolanda
juf Lianne en juf Marcelien
meester Gerard

Verzekering beeldscherm iPad:

Wij hebben met Mobiel Service Centre een afspraak gemaakt dat zij voor een redelijke prijs een
verzekering kunnen aanbieden om de iPad te verzekeren tegen beeldschermschade. Dit is de meest
voorkomende schade bij het gebruik van iPads door onze leerlingen. Voor 2 euro per maand kunt
deze afsluiten. Alle info mbt deze verzekering vind u in bijgaande bijlage.
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.
Wijzigingen in contactgegevens ouders:
Wij willen u verzoeken om wijzigingen in adres en telefoongegevens door te geven indien deze zijn
verandert na inschrijving van uw kind op school. Het blijkt regelmatig dat de leerlingenadministratie
niet correct is.
U kunt uw wijzigingen doorgeven aan Marian van de Berg en bij voorkeur per mail
administratie@universum.asg-almere.nl
Vrijwillige ouderbijdrage:
Wij willen u er graag op wijzen dat de vrijwillige bijdrage van de ouders zeer noodzakelijk is om veel
extra’s voor onze leerlingen te kunnen doen.
U heeft dinsdag 27 september een brief ontvangen waarin dit alles wordt toegelicht en welke
bedragen er gevraagd worden. Ook wordt er aangegeven dat er betalingsmogelijkheden zijn.
Hiervoor kunt u bij Yvonne Penne of bij Marian van de Berg terecht.
Wij hopen van harte dat u zo spoedig mogelijk wilt bijdragen.

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.
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Spaart u mee voor de schoolbieb?

Denkt u nog even aan de actie van Bruna?
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 fijne herfstvakantie!

Met vriendelijke groet,
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Team Het Universum.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u 10 november.
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