
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 1    week 36, 6 september 2019 

 
kalender september / oktober 2018  
donderdag 28 september   - koffieochtend 
woensdag 3 oktober    - start Kinderboekenweek “Kom erbij” 
vrijdag 5 oktober    - leerlingen om 12.00u vrij 
 
 

 
 
 
 
Welkom 
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft 
gehad? We zijn inmiddels weer gestart en wensen 
iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe.  
 
Peuterspeelzaal ’t Hof  
Er is weer plaats voor kinderen bij peuterspeelzaal ’t 
Hof. Wij hebben een goede samenwerking met ’t Hof. 
Voor een kind is de peuterspeelzaal een goede 1e stap 
naar de basisschool. 
 
Pech, pech, pech 
Juf Trees is dinsdagavond op haar fiets aangereden 
door een racefietser. Ze is gevallen en heeft een 
gebroken scheenbeen en een gebroken kuitbeen. 
Heel vervelend voor haar, we wensen haar beterschap 
en een goed herstel toe. De ouders van deze groep 
hebben bericht ontvangen.  
Juf Karin van de administratie is in de vakantie 
gevallen en heeft een gebroken enkel. Zij doet deze 

week vanuit huis de administratie en zal vanaf 
volgende week haar werk op school weer gaan 
oppakken.  
 
Gezonde school 
Bij de start van het schooljaar vragen wij weer even 
aandacht voor de gezonde school. Geeft u uw kind 
een gezond tussendoortje mee? Ook traktaties zien 
wij graag gezond. Kijkt u eens op internet, er zijn veel 
ideeën te vinden van leuke en creatieve traktaties.  

 
 
 

https://www.go-kinderopvang.nl/psz-het-hof/
https://www.go-kinderopvang.nl/psz-het-hof/
http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/druiven-rups/
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Gym 
Na het vertrek van meester Jos zijn we op dit moment 
i.s.m. de vakgroep gym op zoek naar een nieuwe 
vakleerkracht gym.  

Tot die tijd zullen er i.s.m. De Schoor sportlessen 
worden gegeven, in aanwezigheid van de eigen 
leerkracht. Hieronder het rooster voor de komende 
weken. Geeft u uw kind sportkleding en 
sportschoenen mee?  

  

dag datum tijden groep Sport CF 

vrijdag 7-9 08:30-09:15 3 budo Mitchell 

    09:15-10:00 4A budo Mitchell 

    10:30-11:15 4B budo Mitchell 

donderdag 13-9 08:30-09:15 5 balsport Erwin 

    09:15-10:00 6 balsport Erwin 

    10:30-11:15 7 balsport Erwin 

vrijdag 14-9 08:30-09:15 1 + deel PH balsport Erwin 

    09:15-10:00 3 balsport Erwin 

    10:30-11:15 4A balsport Erwin 

    11:15-12:00 4B balsport Erwin 

    12:00-12:45 8 balsport Erwin 

vrijdag 21-9 08:30-09:15 2 + deel PH balsport Erwin 

    09:15-10:00 5 balsport Erwin 

    10:30-11:15 8 balsport Erwin 

    11:15-12:00 7 balsport Erwin 

    12:00-12:45 6 balsport Erwin 

 
 
Jaarkalender 
Op de kalender van onze website staan alle 
belangrijke data. Elke week publiceren we in de 
nieuwsbrief ook de kalender voor de komende weken. 

We drukken daarom niet meer standaard een 
kalender af.  U krijgt de jaarkalender samen met deze 
nieuwsbrief in uw mailbox. 
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Themabijeenkomst Ouders lezen voor! 

 
 
Voor wie ouders die meer willen weten over voorlezen. 
Wanneer 12 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Almere Stad                                        
    24 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Poort 
Tijd   09:30 uur – 11:00u 
Wat  Workshop Voorlezen 

Op welke manieren doe je dat? 
Wat is het belang van (voor) lezen? 
Wat zijn de mooiste kinderboeken van nu? 

 
Interesse? Kom dan naar de nieuwe Bibliotheek! We gaan je er alles over vertellen! 
                      
Vooraf aanmelden bij educatie@denieuwebibliotheek.nl.  
Graag het aantal personen dat komt vermelden. 
 
 

mailto:educatie@denieuwebibliotheek.nl


 
 
 
 


