
 
 
 
 

Mededelingen 5     Schooljaar 2018-2019   

Almere,  2 november 2018 
 
Belangrijke data: 
 

 5 November: start thema Gouden Eeuw en de Vuilnismannen 

 16 November: studiedag (alle kinderen vrij) 

 26 November t/m 29 november: gespreksweek 

 5 December Sinterklaasviering 

 19 December: Kerstdiner en afsluiting thema Gouden Eeuw. 

 21 December 12.00 uur : start kerstvakantie.  
 

 
Onderwerpen: 

 Start bouw pand Sterrenrijk 

 Vuilnismannen en aftrap Muziekimpuls 

 Tiny Forest. 

 Thema De gouden eeuw.  
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het heeft even geduurd maar wij kunnen u 
mededelen dat de vergunning voor de bouw van 
het gebouw van Sterrenrijk is verleend! Over een 
aantal weken zal de bouw starten. Wij hopen dat 
het gebouw medio 2019 klaar is. Wij zullen u 
uiteraard informeren over de voortgang.  
In dit gebouw zullen wij met 4 klassen intrek 
nemen op de 1e verdieping. Voor Ecologische 
school De Verwondering worden 3 lokalen 
gereserveerd.  Binnenkort krijgen wij van de 
gemeente een update over de status van  de bouw 
van de noodvoorzieningen in Nobelhorst. Ook 
hiervan houden wij u uiteraard op de hoogte.  
  

 

 



 
De vuilnismannen: 

 
 
Maandag 5 november staat de hele dag in het teken van “de vuilnismannen”  
Gedurende de dag krijgen de kinderen les van de vuilnismannen en wordt er een muziekstuk 
ingestudeerd. U bent van harte welkom om naar het optreden te komen kijken en luisteren in de 
gymzaal van  13.45 uur tot 14.00 uur. Deze dag is er geen gym. De kinderen van de Hasselbraam 
locatie worden om 11.00 uur opgehaald door de bussen van Connexxion zodat zij om 11.30 uur deel 
kunnen nemen aan de workshop.  
Deze dag wordt het thema milieu en kringloop afgesloten en is dit tevens het startsein voor 
Muziekimpuls.  
 
Muziekimpuls: 
De muziekimpuls is erop gericht om het muziekonderwijs op Het Universum vorm te geven en samen 
met de partners die betrokken zijn bij de school een goed muziekaanbod neer te zetten. Het doel is 
dan ook dat de kinderen op de school de mogelijkheid krijgen eigen keuzes te maken op het gebied 
van muziek. Dit betekent het eerste jaar veel ondersteuning van een vakdocent, trainingen en 
vernieuwen van kennis om muziek op de kaart te zetten op school. In combinatie met de opgedane 
kennis en de uitvoering van trajecten met samenwerkingspartners krijgt muziek een structurele 
invulling op Het Universum in zowel het school- als het naschoolse aanbod. 
De leerlingen van de groepen 7/8 gaan dit schooljaar aan de slag met het leerorkest. Stichting 
KleurInCultuur  verzorgen in december enkele speeddates in de klas. Hierbij komen docenten in de 
klas en mogen de kinderen instrumenten uitproberen. Daarna maken zij een keuze voor een 
instrumenten. Na de kerstvakantie starten de instrumentale lessen. De kinderen leren deze 
instrumenten te bespelen en samen vormen zij een leerorkest.  
Ook de leerkrachten krijgen tijdens studiedagen les van een muziekdocent, Rene Weder van Collage. 
In augustus zijn wij als team hiermee gestart.  Na de kerstvakantie starten wij met een 
proefabonnement van digitale muziekmethode.  
 



 

 
Tiny Forest: 
Samen met de leerlingen van De Verwondering starten wij op 23 november met de beplanting van 
het Tiny Forest in de wijk Nobelhorst.  
De leerlingen van de niveau groepen 5 krijgen op 20 november een introductie les onder leiding van 
IVN Natuureducatie. De leerlingen maken kennis met Tiny Forest en het concept Tiny Forest Rangers.  
 
 
Thema Gouden Eeuw: 
Tot de kerstvakantie werken wij over het thema De Gouden eeuw. Er staan een heleboel  leuke 
activiteiten op het programma zoals o.a. een bezoek aan het Scheepsvaartmuseum op 28 november.  
Dinsdag openen wij het thema in de groepen.  
 

 
 
Fijn weekend allemaal. 
 
Yvonne Penne. 


