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  Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2016-2017                 

17 maart 2017 
 
Belangrijke data: 
 
8 Maart : MR vergadering 
10 Maart : NL Doet en start nieuw thema Planten 
3 April: Schoolfotograaf 
14 April: Goede Vrijdag 
17 April :2

e
 Paasdag 

21 April: Koningsspelen. 
22 April t/m 1 mei : Vakantie 
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 
 

 Koffieochtend Voeding 

 NL Doet en start thema Planten 

 Speeltoestellen. 

 Nieuwe aanmeldingen 

 Naschoolse activiteiten 

 Stagiaire gym 

 Foto’s Project Prehistorie, Grieken en Romeinen. 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Terugkoppeling koffieochtend Voeding 
Op woensdag 15 februari organiseerden wij een koffieochtend 
om met ouders te praten over ons voedingsbeleid. Alle 
aanwezigen waren het er over eens dat het beleid hierop 
aangescherpt kan worden. Zoals u weet staat er in onze 
schoolgids dat wij alleen gezonde tussendoortjes en 
lunchpakketten op school tolereren. Wat echter de een 
gezond vindt, vindt de ander minder gezond. Daarom hebben 
wij u de gelegenheid gegeven om input te geven voor het 
voedingsbeleid.  N.a.v. deze input wordt het beleid 
aangescherpt. Samen met de MR zullen wij het plan 
samenstellen.  Na goedkeuring van de MR zullen wij u het 
nieuwe beleid presenteren via de nieuwsbrief. Wij willen alle 
ouders die met ons hebben meegedacht, hartelijk bedanken! 
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NL Doet en het nieuwe thema Planten. 
10 maart zullen ontvangen wij vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor NL Doet. Namens het bedrijf Tiff 
Company uit Amsterdam, komen er 9 vrijwilligers ons helpen om allerlei soorten klussen te verrichten. Op die 
dag starten wij ook met het nieuwe thema Planten. Daarvoor zijn een aantal moestuinbakken gemaakt dor 
medewerkers van de kinderboerderij De Stek uit Kruidenwijk. Deze worden op 10 maart door de kinderen  
ingericht met hulp van de vrijwilligers. Dit is tevens het startsein voor het nieuwe thema. Uiteraard is iedereen 
van harte welkom om ons die dag te helpen met klussen zoals schilderijen ophangen, resten stickers 
verwijderen van kasten die wij hebben gekregen van de Shell, magazijnen inrichten, lampen ophangen enz. 
enz.  De vader van Filipe, Matteo, Tobias en Samuel heeft ook aangeboden om een aantal plantenbakken te 
maken van oude pallets. Wij vinden dit zo’n leuk initiatief dat wij binnenkort een klusmiddag of avond willen 
organiseren om samen meer bakken in elkaar te zetten. Mocht u hier ook graag bij willen helpen, dan kunt u 
zich opgeven door een mail te sturen naar directie@universum.asg-almere.nl  voor 24 maart. Wilt u dan 
aangeven of u een voorkeur heeft voor een ochtend/middag of avond? N.a.v. het aantal aanmeldingen zullen 
wij bekijken wanneer wij dit gaan organiseren.  U komt toch ook? 
 
 
Nieuwe speeltoestellen op de Brink 
Zoals u heeft gezien wordt er druk gewerkt aan de Brink. Als alles meezit staan er nog voor de Pasen 
speeltoestellen voor alle kinderen in de wijk. Ook wij zullen er uiteraard vaak te vinden zijn. Wij hopen dat er 
op ons schoolplein binnenkort ook een speeltoestel komt te staan. De kinderen hebben een lijst ingeleverd van 
speelmateriaal voor op het schoolplein. Dit zullen wij zeer binnenkort aanschaffen.  
De werkzaamheden aan de straat zullen ongeveer 8 weken in beslag nemen. In de voorjaarsvakantie wordt er 
gestart met de aanleg van een straat en parkeerplekken.  Het duurt even, maar dan heb je ook wat  
 

 

 

Nieuwe aanmeldingen: 

De wijk groeit en de nieuwe aanmeldingen stromen binnen.  Er hebben zich nu al 123 leerlingen ingeschreven 
en de verwachting is dat er de komende tijd nog meer nieuwe leerlingen worden aangemeld. Dit betekent dat 
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wij ons aan het beraden zijn wanneer wij een vacature kunnen uitzetten voor een nieuwe leerkracht.  De 
verwachting is dat wij in ieder geval een 3

e
 kleutergroep kunnen gaan starten, maar of dit nog voor de 

zomervakantie gaat gebeuren, kunnen wij nu nog niet zeggen.  Na de zomervakantie hopen wij ook een 
leerkracht voor de middenbouw aan te kunnen trekken. Dit alles is natuurlijk nog onder voorbehoud. Het is 
afhankelijk van waar de meeste leerlingen voor worden aangemeld. Daarover kunnen wij nu nog niet zoveel 
zeggen. Uiteraard houden wij u op de hoogte.  
 

Naschoolse activiteiten 
Wist u dat er iedere woensdag voor kinderen van 3,5 jaar t/m 6 jaar het Kliederlab geopend is van 15.00 uur tot 
16.00 uur? Elke week worden er verschillende technieken aangeleerd door de moeder van Sofia Zanen  Het 
doel is vooral om gezellig en creatief bezig te zijn met elkaar.  Er is nog steeds plek.  De kosten zijn 2 euro per 
middag. 
 
Stagiaire Meester Koen. 

 Zoals jullie op de foto kunnen zien, is meester Koen zeer sportief.  

Elke vrijdag heeft meester Bjorn een stagiaire van de ALO (Academie Lichamelijke 
Opvoeding) Zijn naam is meester Koen. Meester Koen hoopt volgend jaar af te studeren 
aan de ALO. Hiervoor moet hij ook nog zijn LIO (Leraar In Opleiding) afronden. Tot de 
zomervakantie is hij op vrijdag aanwezig. Hopelijk kan hij na de zomervakantie starten met 
zijn LIO. En zo hebben wij dan opeens 3 meesters!  
 
 
 
 

Afsluiting Project Prehistorie/ Grieken en Romeinen. 
De afsluiting vanmiddag was zeer geslaagd.  Er waren optredens, een tentoonstelling van het gemaakte werk 
en iedereen kon broodjes bakken, muziek maken, hut vlechten en speerwerpen op de Archeologische 
Vindplaats.  
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Rest ons nog om iedereen een heerlijke vakantie te 
wensen. Tot maandag 27 februari! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Team Het Universum. 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u 24 maart 2017.  


