Het Universum.
Extra Editie
Beste ouders/verzorgers,
13 maanden nadat de eerste paal de grond in is gegaan, zijn we dan gestart in ons nieuwe gebouw.
Dit feestje hebben wij gisteren met veel plezier samen met de kinderen, ouders, bewoners en
bestuursleden gevierd. Het was een super leuke dag! In oktober zullen wij officieel openen. De
datum daarvoor is echter nog niet vastgesteld.
Op de website van de ASG is het volgende artikel geplaatst:

Eerste schooldag in nieuw gebouw
De leerlingen van het Universum stonden vanmorgen vroeg al te trappelen van ongeduld. Ze mogen
vandaag voor het eerst met hun ouders het nieuwe gebouw in Nobelhorst betreden.
Het schoolplein is vrolijk versierd met ballonnen en vlaggen, en voor de gelegenheid klinkt er
feestelijke muziek.
Jongste én oudste leerling
Bjarne, de oudste leerling van de school, heeft de eer gekregen om samen met Eelco, de jongste
leerling (nu nog een baby!) en clusterdirecteur Marten Muis, het lintje door te knippen, en zo de
school te openen.

Eigen plekje
De kinderen en hun ouders lopen vol bewondering het nieuwe schoolgebouw binnen, dat vooral
opvalt door prachtige felle kleuren en veel licht.
Enthousiast rennen de jongste kinderen door de gloednieuwe en volledig ingerichte gymzaal, en de
bovenbouw leerlingen vinden al snel een eigen plaatsje in hun nieuwe lokaal.
Yvonne Penne, directeur van het Universum is tevreden. “Het is een hele klus geweest, en er zijn ook
nog wat kleine puntjes op de i te zetten, maar we zijn trots op ons nieuwe pand! We hebben veel zin
om hier samen met het team en de kinderen een geweldige tijd tegemoet te gaan.

Clusterdirecteur Marten Muis en directeur Yvonne Penne

Inschrijvingen stromen binnen
De school heeft regelmatig informatieavonden georganiseerd, die druk bezocht werden. Er komen
nu een drietal informatieochtenden , waarvoor de inschrijvingen ook alweer binnenstromen. De
school start nu met 34 kinderen, verdeeld over de groepen 1 t/m 6. In het nieuwe schooljaar wordt
dit aantal aanzienlijk groter.
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De rest van de dag staat in het kader van het verkennen, een speurtocht door de school en
kennismaken met de bewoners van Nobelhorst.
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Woensdagmiddag 1 juni Beleef op Het Universum
Woensdagmiddag vindt het jaarlijkse evenement Beleef plaats in en rond ons gebouw. Dit
evenement zal druk bezocht worden en start rond 14.15 uur. Het zal dan ook dat tijdstip druk
kunnen zijn op en rond het schoolplein. Omdat wij er natuurlijk voor willen zorgen dat onze kinderen
hier geen hinder van ondervinden willen wij u het volgende vragen:
Wilt u morgen rond 13.50 uur de kinderen van de groep van juf Jolanda uit het eigen lokaal
ophalen? U kunt dan gebruik maken van de gang van kinderopvang Sterrenrijk. Kinderen die naar
de opvang gaan worden uiteraard door de opvangmedewerker opgehaald.
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 kunnen opgehaald worden bij de ingang van de grote gymzaal.

Beveiligd netwerk op de iPad!
Afgelopen week is er een leerling van onze school thuis op een site terecht gekomen die niet voor
hem bestemd is. Dit is heel vervelend en natuurlijk zijn wij meteen gaan onderzoeken hoe dat
mogelijk is. Onze ICT beheerder heeft ons het volgende medegedeeld:
Op school zitten de kinderen op een beveiligd netwerk. Dit netwerk wordt door de Almeerse Scholen
Groep beheerd. Zij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het netwerk beveiligd blijft. Zodra de
iPad thuis met een eigen netwerk wordt verbonden (of in een andere omgeving via Wifi) kan uw
kind op een onbeveiligd netwerk terecht komen. Wij willen u dan ook adviseren om dit thuis goed in
de gaten te houden. U kunt met uw eigen provider contact opnemen om te onderzoeken hoe het
netwerk thuis beveiligd kan worden.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Namens het team van Het Universum.
Hartelijke groet,

Yvonne Penne.

