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Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen week hebben wij het thema Vervoer & Verkeer afgesloten. Ook deze keer waren er weer 
opa’s en ouders die lessen hebben verzorgd aan de kinderen. Dit vinden wij fantastisch. Wij willen alle 
ouders en opa’s en oma’s die ons hebben geholpen, heel hartelijk bedanken. De kinderen hebben 
genoten.  
Een week na de voorjaarsvakantie starten wij met het thema: Sport & Kleding. Mocht u hierin iets 
willen betekenen dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Start Peuter/Kleutergroep na de meivakantie: 
Wij hebben goed nieuws, na de meivakantie starten wij met een peuter/kleutergroep. Dit is een unieke 

en prachtige kans en kan tot stand komen door de samenwerking met Sterrenrijk en Het Universum.  

De groep bestaat uit 16 peuters die in de komende maanden 4 jaar worden. Koosje zal voor 4 dagen 

het onderwijs voor deze groep verzorgen. Aan deze groep wordt een pedagogisch medewerker 

toegevoegd. Voor de woensdag wordt er de komende weken gezocht naar een leerkracht. Op deze 

wijze wordt de doorgaande lijn van peuters naar kleuters op een natuurlijke manier vorm gegeven.  

Uiteraard ontvangen de ouders van deze kinderen meer informatie.  

Staking: 
In de bijlage vindt u een brief van het bestuur over de a.s. staking van 14 maart. De stakingsbereidheid 

is groot op onze school.  Na de vakantie laten wij definitief weten of wij deelnemen aan de staking. 

Start Trijntje en Jessica 
Na de voorjaarsvakantie starten Trijntje en Jessica. Wij wensen Trijntje en Jessica veel plezier op onze 
school.  
  
Luizenbrigade: 
In verband met de groei van de school zijn wij  in overleg met het z.g. ‘luizenteam’ op zoek naar 2 (of 
3) vaste ‘luizenpluizers’ per stamgroep. 
Op die manier wordt het praktischer om de controle te kunnen uitvoeren want met het huidige aantal 
‘luizenpluizers’ redden wij het nl. niet om alle leerlingen van de hele school op hetzelfde moment te 
controleren. 
Er kan met 2 vaste ouders per groep dan direct met de leerkracht afgestemd worden op welk tijdstip 
de groep in een bepaalde, afgesproken week, gecontroleerd kan worden. 
Zou u bij de leerkracht van uw zoon/dochter willen aangeven of u bereid bent ons hierbij te 
ondersteunen? 
Uiteraard zullen wij voor een instructiemoment zorgen, verzorgd door de GGD,  zodat u als ouder op 
de hoogte wordt gebracht van alle ‘ins en outs’ rondom de luizencontrole. 
1 Mercurius ... 
1/2 A Mars, Amber Sterk & ... 
1/2 B Venus, Suzan Milikan & ... 
2/3 Aarde ... 
3/4 Neptunus, Femke Petter & .. 
4/5 Uranus, Sabine vd Laan & Angelina Glebbeek & Nicole ten Hof. 
5/6 Saturnus ... 
7/8 Jupiter, Monique Nijhuis & Judith Roelevink 
 
TIP VOOR DE VAKANTIE: 

Beleef de geschiedenis in Erfgoedhuis Almere!  

Kom in de voorjaarsvakantie naar Erfgoedhuis Almere! Ontdek de rijke geschiedenis van Almere! De 

expositie is te bezoeken, er worden films vertoond en voor de liefhebbers worden 

(kinder)rondleidingen gegeven. Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan verschillende 

knutselactiviteiten, zoals het weven van armbandjes, katapulten bouwen en een middeleeuws 

mantelspelden knutselen. Toegang = gratis. 

Erfgoedhuis Almere is tijdens de voorjaarsvakantie op de volgende dagen geopend van 13:00 – 16:00 

uur: 



 Dinsdag 27 februari 

 Woensdag 28 februari 

 Donderdag 1 maart 
 

Kijk voor meer informatie op www.almere.nl/archeologie. 

Adres 

Erfgoedhuis Almere 

Baltimoreplein 112 

1334 KA Almere Buiten 

 

Wij wensen iedereen een  heerlijke voorjaarsvakantie!  
 
 

 

http://www.almere.nl/archeologie

