Nieuwsbrief 8 Schooljaar 2016-2017
27 januari 2017
Belangrijke data:
6 Februari: Studiedag, alle kinderen vrij.
8 Februari: Informatieavond voor ouders van de kleutergroepen.
13 Februari t/m 16 februari: Gespreksweek 14 Februari : Gespreksavond.
15 Februari: Koffie/theeochtend. Onderwerp: Gezonde voeding.
17 Februari: Afsluiting Project Prehistorie
17 t/m 24 Februari : Voorjaarsvakantie
8 Maart: MR vergadering
23 Maart: Informatieochtend voor belangstellenden
3 April: Schoolfotograaf
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:
 Project Prehistorie
 “Kleuter in ontwikkeling” Informatieavond voor ouders van de kleuters
 Gezonde voeding. 10 uurtje, lunch en traktaties
 Verlofaanvragen
 Gespreksweek
 Naschoolse activiteiten
 De deurbel

Beste ouders/verzorgers,
Project Prehistorie:
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Het project Prehistorie is in volle gang. Op maandag 16 januari is het project geopend door
archeoloog Yuri van Koeveren op de Vindplaats naast onze school. Deze vindplaats stamt uit het
mythologisch tijdperk. 8000 jaar geleden leefden hier mensen. U begrijpt dat dit
zeer tot de verbeelding spreekt van de kinderen! Zij konden vragen stellen aan Yuri,
die door de gemeente is aangesteld om de drie vindplaatsen in Almere onder de
aandacht te brengen van de inwoners van Almere. Van alle activiteiten rondom de
Vindplaatsen in Almere, wordt een film gemaakt door Richard Vierbergen
(voormalig cameraman van het programma Klokhuis). Mocht u niet willen dat uw
kind wordt gefilmd, geeft u dat dan even door aan de leerkracht.
Richard was ook aanwezig tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten en de opening
van het project.

Op dinsdag 24 en woensdag 25 januari hebben de kinderen van de groepen Mars, Neptunus en
Jupiter een bezoek gebracht aan het Archeologiehuis in Almere Buiten.
De komende weken werken wij nog aan dit interessante project en komen ook de Grieken en
Romeinen nog aan bod. Op vrijdag 17 februari zullen wij het project groots afsluiten met activiteiten
rond de Vindplaats en in de school. De kinderen zullen dan laten zien wat zij in de afgelopen weken
geleerd hebben en hebben gemaakt. Uiteraard ontvangt u nog een uitnodiging voor deze afsluiting
met de exacte tijden van de verschillende activiteiten. Zet u 17 februari alvast in de agenda!
23 en 24 januari hebben de groepen Mars, Neptunus en Jupiter een bezoek gebracht aan het
Archeologiehuis. Helaas was de les voor de kinderen van Mercurius nog te moeilijk en konden zij
geen bezoek brengen aan het Archeologiehuis.
De kinderen hebben genoten van de lessen en ook veel geleerd. Alle ouders die hebben gereden
willen wij hartelijk bedanken.
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“Kleuter in ontwikkeling” Informatieavond voor ouders van de kleuters.
8 Februari van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Kleutertijd, een bijzondere tijd…
Hoe leren jonge kinderen?
Wat is een “normale” kleuterontwikkeling?
Wat moeten ze eigenlijk al “ kennen en kunnen”?
Wat doen ze eigenlijk de hele dag in de kleuterklas?
Ik zie zoveel materiaal, wat doen kinderen daar mee en waarom ?
En zo heeft u vast nog veel meer vragen over het hoe en wat van het kleuterzijn op het Universum.
Hierover willen wij u graag informeren.
Daarom nodigen wij u uit voor onze: “kleuter in ontwikkeling” info avond op woensdag 8
februari a.s. om 19.30 uur.
Gezonde voeding op Het Universum.
In onze schoolgids en tijdens de intakegesprekken wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding.
We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede
ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de
ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele
afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.

Maar wat verstaan wij nu onder gezonde voeding? De
meningen onder ouders is daar over verdeeld. Wat de een
gezond vindt, vindt de ander weer ongezond. Wij merken
dat de laatste tijd er steeds vaker pakjes drinken met suiker,
koeken e.d. worden meegegeven. Ook vindt niet iedereen
het makkelijk om een gezonde traktatie te bedenken. Wij
willen hierover graag met u van gedachten wisselen.
Daarom organiseren wij op woensdag 15 februari een
koffie/thee ochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur in de
middenruimte op de begane grond.
Er zal informatie worden verstrekt vanuit het
Voedingscentrum. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om
deze koffie/thee ochtend bij te wonen, dan kunt u via een mail of via ouders van de OR of MR uw tips
en tops/suggesties doorgeven. Wij zullen n.a.v. uw input het beleid t.a.v. gezonde voeding een nieuw
protocol opstellen. Ook zullen wij regelmatig tips voor traktaties en pauzehapjes in onze nieuwsbrief
vermelden. (zie bijlage)
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Verlofaanvragen:
Wij hebben begrepen dat er onduidelijkheid is onder ouders over het aanvragen van verlof buiten de
reguliere schoolvakanties. Een van onze sterren is de Flexibele openingstijden. Deze ster is voor ons
de komende tijd nog niet te realiseren. Helaas hebben wij daarvoor steun van de politiek en de
Rijksoverheid nodig. Wij zijn wettelijk verplicht om ons te houden aan de richtlijnen van de inspectie
en de Rijksoverheid. Dit betekent concreet dat kinderen per jaar minimaal 940 uur naar school
moeten om onderwijs te krijgen. Wij registreren absentie van leerlingen. De leerplicht ambtenaar
monitort of kinderen (vanaf 5 jaar) 940 uur naar school gaan. U kunt verlof aanvragen voor minimaal
10 dagen per jaar. Wilt u meer dan 10 dagen verlof aanvragen dan moet dit via de
leerplichtambtenaar. Omdat wij tegemoet willen komen aan ouders die buiten de regulier vakanties
(die landelijk zijn vastgesteld) op vakantie willen, kunt u in overleg met directie en leerkracht, een
verzoek indienen door een verlofformulier in te vullen en bij de administratie in te leveren. Het is
van belang om met de leerkracht van uw kind te bespreken welke opdrachten uw kind kan/moet
maken tijdens afwezigheid. Verzoeken van afwezigheid tijdens de Cito toetsweken kunnen wij niet
honoreren.
Onderstaande informatie staat op de site van de Gemeente Almere:
Vrijstelling leerplicht
Is uw kind psychisch of lichamelijk niet in staat om (nog langer) onderwijs te volgen, dan heeft u een
verklaring van een onafhankelijke arts of psycholoog nodig. Met deze verklaring doet u een verzoek
tot vrijstelling van de leerplicht. Dit verzoek dient u in bij Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Almere.
Vrij buiten de schoolvakanties
In principe is het niet mogelijk om vrij te krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties om. Er
wordt een uitzondering gemaakt voor ouders met bepaalde beroepen. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen
waarbij in de (zomer)vakantieperiode sprake is van piekdrukte, zoals in de agrarische sector of
horeca.
Om verlof buiten de schoolvakanties om te krijgen, dient u tijdig een verzoek in te dienen bij de
schooldirecteur. Tevens dient u een werkgeversverklaring te overleggen.
Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden aan verbonden:
Geen verlof in de eerste 2 lesweken van het schooljaar
Niet langer dan tien dagen extra verlof per schooljaar
Maximaal één keer per schooljaar extra verlof.
Meer informatie vindt u op: https://www.almere.nl/leren/leerplicht-en-rmc/uitzonderingen-

en-vrijstellingen/
Gespreksweek:
In tegenstelling tot wat er op het jaaroverzicht staat, zijn wij genoodzaakt om de
gespreksweek een week te verschuiven. Dit omdat de Citotoetsen in de week van 7 februari
kunnen worden afgerond. Om u de actuele stand van zaken te kunnen geven zullen wij dus
i.p.v. 7 t/m 9 februari de gesprekken in de week van 13 t/m 16 februari houden. Op dinsdag
14 februari wordt er ook een avond ingepland. U kunt zich binnenkort inschrijven via
Digiduif.
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Naschoolse activiteiten:
Er zijn nog enkele plekken vrij in het Artlab. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Diana van
Kinderdagverblijf Sterrenrijk. De lessen zijn € 2,00 per keer en dienen vooraf in zijn geheel, voor de
komende lessen, betaald te worden.
Het betreft:
-

-

Druktechnieken : Voor kinderen ouder vanaf 7 jaar en ouder. Data: 30 januari en 6, 13 en 27
februari
Tijdstip: 14.00-15.00 uur
Theater : Voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder Data: 1, 8 en 15 februari .
Tijdstip: 16.00-17.00 uur

De deurbel
Helaas is onze deurbel niet goed te horen op de bovenverdieping. Omdat wij geen conciërge hebben
die onder schooltijd de deur open kan doen, komt het regelmatig voor dat u een aantal keren moet
aanbellen voordat er open wordt gedaan. Omwille van de veiligheid van onze en uw kinderen,
houden wij de deur tijdens de schooltijden op slot. Wij zijn ons aan het oriënteren op een
videosysteem en hopen zo het probleem op te lossen. Ook hopen wij dat u begrip heeft voor deze
situatie.

Team Het Universum.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u 17 februari 2017.
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