
 
 
 
 

Mededelingen:  Schooljaar 2017-2018   
15 December 2017             

Belangrijke data: 
21 December: Kerstdiner. 
25 December t/m 5 Januari: Kerstvakantie. 
8   Januari: Studiedag (kinderen vrij) 
15 Januari: Start project Vervoer en Verkeer. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Volgende week vieren wij het kerstfeest op school op donderdag 21 december van 18.00 uur tot 19.00 
uur.  

Pannenkoekenhuis Smullen & Spelen  heeft voor de ouders die een uur moeten 
overbruggen, een mooi aanbod. Voor 5 euro kunt u een naturel pannenkoek en 
een drankje naar keuze nuttigen tussen 18.00 uur en 19.00 uur.  Dit is alleen 
voor ouders/verzorgers waarvan de kinderen op Het Universum zitten. Wilt u 
van dit aanbod gebruik maken dan kunt u voor donderdag 21 december een 
mailtje sturen met hoeveel personen u hiervan gebruik wilt maken, naar 
directie@universum.asg.nl  Zo weet Dennis van Spelen & Smullen op hoeveel 
personen hij kan rekenen! 
 

 
Staking: 
Afgelopen week was de school gesloten omdat het voltallige team van de onderwijsafdeling heeft 
gestaakt.  Misschien heeft u ons op omroep Flevoland voorbij zien komen?  
Waarom hebben wij nu eigenlijk gestaakt?  
De toekomst van het onderwijs van uw kind staat onder behoorlijke druk.   
Er is toegezegd dat er 270 miljoen wordt vrijgemaakt voor extra salarissen, en 430 miljoen om de 
werkdruk te verlagen. Dit geld komt er echter pas in 2021.   
De werkdruk is hoog en er is een tekort aan goede leerkrachten. Wij hebben tot nu toe ziekte van 
leerkrachten nog redelijk intern weten op te lossen maar op veel scholen worden regelmatig hele 
klassen naar huis gestuurd bij afwezigheid van de leerkracht. Dit is m.n. een grote zorg.   
Staken betekent kinderen naar huis sturen. Dat vinden wij verschrikkelijk maar wij voelden ons 
genoodzaakt om een statement te maken. Hopelijk wordt er naar ons geluisterd en wordt het vak 
leerkracht weer aantrekkelijk en wordt er meer geld vrijgemaakt om de werkdruk te verminderen.  
 
Betalingen: 
Denkt u nog even aan het betalen van de iPad, vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje?  
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Yogalessen: 
 

 

YOGALESSEN OP SCHOOL IN JANUARI/FEBRUARI 2018 
SCHRIJF JE SNEL IN!!! 
Wanneer:   Vrijdag 19 en 26 januari en 9 en 16 februari 
Hoe laat:   Van 14.05 tot 15.05u 
Waar:   Speellokaal op school 
Voor wie:  Groep 3 t/m 8 
Kosten:   €28 voor 4 lessen 

Inschrijven:  Via info@tayronayoga.nl of via tel 06 36179674 

Door wie:  Sandra Van Bilzen 
Info over betaling ontvangt u na inschrijving. 

Voor meer info kunt u kijken op site www.tayronayoga.nl.  
U kunt altijd mailen (info@tayronayoga.nl) of bellen (06-36179674) 

 
AKT 
Op dit moment doen ruim 750 kinderen mee aan de gratis naschoolse sportlessen van het AKT en het 

zou geweldig zijn als nog meer kinderen zich aanmelden. Voor de lessen KidsXtra, Gym+, Sport+ en 

de ASM Academie zijn nog plekken vrij op verschillende locaties in Almere. En het AKT blijft groeien! 

Zo worden bijvoorbeeld op het Avontuur in Almere Buiten extra lessen gestart. Vanaf januari worden 

hier Gym+ lessen aangeboden voor kleuters en groep 3 t/m 5. Ga naar www.sportiefalmere.nl om te 

zien waar jij mee wil doen! 

 
 
 
Een fijn weekend allemaal.  
 
Yvonne Penne. 
Directeur Het Universum.  
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