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Almere, 30 oktober 2016
Beste ouders/verzorgers,
Wij hopen dat u net zo heeft genoten van de officiële opening afgelopen zaterdag als wij!
Wat was het een topdag.
Onder de bezielende leiding van Daniel Sandu werd er een spetterende openingsdans opgevoerd
door de leerlingen op de muziek van A Brand New Day. Dit spektakel eindigde met het afschieten
van confetti kanonnen door wethouder René Peeters , Ingrid Verheggen, de voorzitter van het CvB
en Poonam Ramsjahal, directeur Sterrenrijk. Daarna barstte het feest los en konden kinderen en
belangstellenden deelnemen aan verschillende activiteiten in en om de school. In het kersverse
ArtLab Universum (wat eerder die ochtend werd geopend door Harriët Bosman, artistiek leider van
stichting KLEURinCULTUUR, en wethouder cultuur Frits Huis) konden kinderen workshops volgen
zoals schilderen met kunstenares Sigrid Poldervaart, een speciaal door KLEURinCULTUUR voor de
school ontworpen virtuele tour met cardboards volgen en meedoen met muziektheater van Gerard
Poot, voor peuters was er een Kliederlab o.l.v. Gosia Prusak, een sterrenkaart en een workshop
volgen over ons sterrenstelsel bij vrijwilligers van de Sterrenwacht Almere, de zon van `dichtbij`
bekijken door een zonnetelescoop op het schoolplein, pony rijden. Foktje Verhoef nam de kinderen
mee op een creatieve ontdekkingstocht en de kinderen konden pompoenen maken met Elly bij de
Kunstbus. Ook konden de kinderen kennis maken met technieklessen die binnenkort in het
naschoolse aanbod worden opgenomen o.l.v. Wanda van Koningsveld van de Techniekclub. Er was
een ballonnen clown (Nelleke de Vries), een kinder yoga les van Leslie en de kinderen konden
verschillende Oud Hollandse spellen te spelen. De dag eindigde met het eten van de taarten die
waren gebakken door kinderen, opa´s en oma´s en ouders. Zij hadden de sterren van de hemel
gebakken! Maar de 1e prijs ging naar Jarah die samen met haar moeder een prachtige en heerlijke
taart had gebakken! Zij ging er met eeuwige roem, de gouden pollepel en een ijskaart van Paul`s IJS
vandoor! De 2e prijs ging naar Monique Nijhof en de 3e naar Sam en zijn oma!
Dankzij een enorm actieve ouderraad, hulp van vrijwilligers en stichting KLEURinCULTUUR,
sponsoring door marktkraamhouders, de Noterij, ´T Kaasboertje, Het Stoepje, De Vierjaargetijden
Groente&Fruit, Vishandel Klaas Heek, Planten en Bloemenhandel Nobelhorst, die elke zaterdag van
9.00 uur tot 14.00 uur in Nobelhorst staan, De Baljet groep die de audiovisuele ondersteuning heeft

verzorgd, Collage-Almere, centrum voor kunst en cultuuronderwijs in Almere, het Almeersch
Hippisch Centrum Almere, werd de dag een enorm groot succes waarvan kinderen, ouders en
buurtgenoten hebben genoten!

Hieronder een kleine impressie van de feestelijke dag. Meer foto´s volgen en zullen ook op de
website worden geplaats de komende week. Met dank
aan Miriam Fotografie, onze schoolfotograaf!

Wat een feest!

Digitaal schilderen!

Muziektheater door Gerard
Poot.

Schilderen met Sigrid.

Technieklessen van Wanda.

Wethouder Peeters en Huis maakten een
virtuele tour door de school!
Namens het team en de kinderen willen wij iedereen hartelijk bedanken die geholpen heeft om deze
dag tot een groot succes te maken!

Start nieuwe groepsindeling vanaf dinsdag 1 november.
Dinsdag 1 november start juf Liesbeth bij ons op school. Dat betekent dat de kinderen maandag nog
naar hun huidige groep gaan. Dinsdag starten alle kleuters in het lokaal van juf Jolanda. Samen met
juf Liesbeth zullen zij dan verhuizen naar hun nieuwe lokaal!
Hartelijke groet,
Team Het Universum.

