
 Het Universum.              

 18 juni  Zomermarkt Nobelhorst 

 20 juni Studiedag, de kinderen zijn vrij. 

 12 juli Mee-draaidag van alle nieuwe leerlingen voor na de zomervakantie. 

 15 juli Zomervakantie tot  29  augustus 2016 

 29 augustus Eerste schooldag schooljaar 2016-2017 

 

Almere, 10 juni 2016 

Beste ouders/verzorgers, 

En dan zitten er alweer 2 weken op in ons nieuwe gebouw!  En wat een verademing, het licht, de 
ruimte, de kleuren, alles nieuw en schoon!  Kortom wij genieten volop.  De komende weken zullen er 
nog een aantal werkzaamheden  in en om de school de school verricht worden. Zo moeten er nog 
haken op enkele deuren,  worden er nog materialen geleverd, komt er nog een affiche op het raam 
bij de deur, wordt de trap nog een x in de lak gezet enz. enz. Het zal u vast bekend voorkomen na uw 
eigen verhuizing   
Ook horen wij op de bovenverdieping de bel  nog niet en is het internet nog niet optimaal, dit wordt 
de komende weken allemaal verholpen. Wij vragen dan ook om uw begrip.  
 

 



 
 
Ophalen kinderen: 
Om het overzicht te bewaren willen wij de ouders die hun kinderen komen halen vragen om zoveel 
mogelijk bij het hek op het schoolplein uw kind op te wachten.  Nu zijn er nog niet zoveel kinderen  
maar binnenkort zitten er al 22 kinderen in de kleutergroep en na de zomervakantie zullen wij met 
nog meer kinderen starten.  De leerkrachten checken altijd of ze de ouder of diegene die uw kind 
komt ophalen, zien. Pas dan mogen de kinderen gaan. Als iedereen dicht bij de deur staat, is het voor 
de kinderen en leerkrachten niet meer overzichtelijk.  
 
Oproep Kinderkleding 
Heeft u nog kleding over in de maten 98 t/m 116 , en u doet er niets meer mee? Wij er heel erg blij 
mee.  Het kan gebeuren dat kinderen een ongelukje hebben en het fijn is om schone kleding aan te 
krijgen.  Juf Jolanda neemt het graag in ontvangst. 
 
Start nieuw thema Dieren: 
Vanaf volgende week starten wij met ons laatste project Dieren.  De komende weken zullen de 
kinderen van alles leren over dieren op verschillende gebieden!  
 
Sparen keukenrollen. 
Juf Jolanda wil heel graag met keukenrollen knutselen.  Wie o wie helpt haar sparen?  WC rollen 
heeft zij al genoeg, het gaat echt om keukenrollen!  En nu bent u vast benieuwd wat de kinderen 
daarvan gaan maken?   
 
 
 



Vakantiebieb App 
Afgelopen week hebben de kinderen de vakantiebieb app op hun iPad 
gekregen. In de vakantiebieb app vind je spannende, griezelige of juist 
grappige ebooks voor het hele gezin. De jeugdboeken zijn er al en 
worden al gelezen door veel kinderen. Ze zijn verdeeld in verschillende 
leeftijdscategorieën. Vanaf 1 juli staan er ook boeken voor 
volwassenen op. Na de zomervakantie zal de app weer sluiten en kun 
je helaas geen boeken meer hierop lezen. 
 

 
Afwezigheid directie 
In verband met directeurstaken op de Zevensprong zal Yvonne daar, tot aan de zomervakantie, op de 
dinsdag  aanwezig zijn. 
 
Zomermarkt 18 juni 
Op zaterdag 18 mei zullen wij de school  tijdens de zomermarkt in Nobelhorst, openen voor 
belangstellenden.  Om 11.30 uur, 12.30 uur en 13.30 uur worden er rondleidingen  verzorgd, zijn de 
leerkrachten in de klassen om het één en ander te vertellen en te laten zien  en  de medewerkers van 
Sterrenrijk zullen  een leuke kinderactiviteit  verzorgen.  
   
Denkt u er nog even aan dat de kinderen 20 juni vrij zijn i.v.m. een studiedag van het team?  
 
 

 

Namens het team van Het Universum. 

Hartelijke groet, 

 

Yvonne Penne.  

 

 


