
 
 
 
 

Mededelingen:  Schooljaar 2017-2018   
12 Januari 2018             

Belangrijke data: 
15 Januari: start thema Verkeer en Vervoer. 
22 Januari: start Cito weken voor de groepen 3 t/m 8. 
19 Februari: Gespreksweek 
23 Februari: afsluiting project. 
26 Februari t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie. 
 
 
Beste ouders/verzorgers,   
 
Dit zijn de eerste mededelingen van het jaar 2018. Wij willen iedereen een mooi en gezond 2018 
wensen. 
 
Start thema Verkeer en Vervoer: 
Maandag 15 januari starten we met het thema verkeer en vervoer. Er zullen allerlei activiteiten 
plaatsvinden voor de kinderen. Nu zijn er misschien ouders die ons kunnen ondersteunen bij dit 
thema. Ouders die iets kunnen vertellen over hun beroep als bijvoorbeeld brandweer of 
taxichauffeur. Misschien heeft u thuis iets liggen dat bij dit thema past: een oud uniform of een 
chipautomaat. Bij de kleuters zoeken we onderdelen om een fietswinkel in te richten (oude 
fietsbanden, bandenlichters, overalls, enzovoort) en willen we een loket voor de trein gaan maken 
(kaartjes, pinapparaat(?), posters van NS).  
Kortom, als u denkt iets te kunnen bijdragen aan dit thema, meld het dan bij de leerkracht van uw 
kind. 
Alvast hartelijk bedankt! 

Parkeerproblemen: 
In het kader van het thema Verkeer en Vervoer willen wij het volgende onder de aandacht brengen. 
Zoals wij al eerder hebben aangegeven, zien wij met lede ogen aan hoe er geparkeerd wordt. Dit 
veroorzaakt veel irritatie maar vooral ontstaan er gevaarlijke situaties. Voetgangers, m.n. kleine 
kinderen, worden niet gezien en het is al een paar keer bijna mis gegaan. Wij willen u met klem 
adviseren om een stukje door te rijden en in ieder geval in een parkeervak te parkeren en niet op de 
stoep, voor de veiligheid van u en uw kind(eren). Daarnaast willen wij voetgangers vragen om gebruik 
te maken van de stoep.  Wij zijn in gesprek met de gemeente om een oplossing te vinden voor de 
verkeersproblemen rond de school maar het helpt ook als iedereen zich aan de afspraken houdt.  
 

 



Even voorstellen: 
Graag willen wij u aan meester Wim voorstellen, onze nieuwe conciërge. U 
heeft hem vast al bij de deur zien staan deze week?! 
Wim zal in ieder geval tot de zomervakantie 4 dagen per week aanwezig zijn. 
Wij mogen meester Wim “lenen” van Het Echnaton, waar hij de afgelopen 18 
jaar werkzaam was als conciërge.  Wij zijn erg blij dat Wim ons team komt 
versterken.  
 
 
 

 

Nationale Voorleesdagen:  
Op woensdag 24 januari opent burgemeester Frank Weerwind de Voorleesdagen 2018 met het 
voorlezen van een boek voor jonge kinderen. De groep Mercurius en de peuters zijn uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Ook in de school zullen wij aandacht besteden aan de Nationale 
Voorleesdagen.  

 
Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2018. 
Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen. 

 

Lego story starter: 
Dinsdag 16 januari wordt door de bibliotheek Almere (op het Universum) voor de kinderen van 
niveau 3 en 4 een workshop Lego story starter georganiseerd. Leerlingen maken en bouwen samen 
verhalen met behulp van LEGO-bouwstenen en -figuren. Vervolgens gebruiken ze de unieke 
StoryVisualizer-software op hun iPad om hun werk te visualiseren, er over te schrijven en te 
communiceren. 
StoryStarter is een praktische tool die leerlingen tot samenwerken inspireert, terwijl ze tegelijkertijd 
verhalen maken en communiceren. 
Het is een innovatieve manier om diverse essentiële vaardigheden te leren, waaronder: 
Taalvaardigheid, beter leren lezen en schrijven. 
Communicatievaardigheden, zoals spreken, luisteren en presentaties geven. 
Leerlingen in staat stellen nieuwe verhalen te vertellen of bestaande te analyseren. 
Integratie van het gebruik van digitale hulpmiddelen via de unieke StoryVisualizer-software. 
 

Fijn weekend allemaal.  

Hartelijke groet, 
 
Yvonne Penne.  
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