
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 14    week 50, 13 december 2018 

 
kalender december 2018 / januari 2019 
maandag 17 december   - kaars, oase, bakje en versiering mee voor Kerststukje  
dinsdag 18 december    -  groep 5 t/m 8 naar Kerstconcert in Schouwburg KAF 
dinsdag 18 + donderdag 20 december - gewijzigd gymrooster 
donderdag 20 december   - Kerstdiner en Kerstmarkt, 17.30-18.30u  
vrijdag 21 december    - laatste dag aanmelden schoolvoetbal gr 5-8 
vrijdag 21 december    - hulp gevraagd bij opruimen Kerstversiering 
zaterdag 22 december - zondag 6 januari - Kerstvakantie 
donderdag 10 januari    - koffieochtend thema “Verteltassen”  
week van 14, 21 en 21 januari  - toetsweken

BEDANKT!!! 
We willen de ouders bedanken die elke keer weer 
voor ons klaar staan. Een klein vast clubje hulpouders 
heeft er ook nu weer voor gezorgd dat de school met 
Sint en nu met Kerst gezellig versierd is. DANK JE WEL!  
 
Groepen 5-8 dinsdag naar Schouwburg Almere-Stad 
Dinsdag 18 december gaan de groepen 5 t/m 8 naar 
het grote “meezing-Kerst-concert” onder muzikale 
begeleiding van de “Later als je groot Band”. 
Het concert vindt plaats in Schouwburg KAF Almere-
Stad en is tijdens schooltijd.  
We gaan er naartoe met het openbaar vervoer en 
gebruiken daarvoor speciale groepsbuskaarten, 
betaald vanuit de ouderbijdrage.  
 
Wijziging gymrooster i.v.m. bezoek Schouwburg 
Hieronder het gewijzigde gymrooster voor komende 
week i.v.m. het Kerstconcert dinsdag: 
dinsdag 18 dec. 
08.30-09.30 groep 3 (gezamenlijk lopen naar 

gymzaal Kimwierde) 
09.30-10.30 groep 4 
10.30-11.30 groep 4 
donderdag 20 dec. 
08.30-09.45 groep 8 (op eigen gelegenheid naar 

de gymzaal Kimwierde) 
09.45-11.00 groep 5 
11.00-12.15 groep 6 

groep 7 heeft geen gym 
 

Maandag Kerststukjes maken 
Maandag gaan we Kerststukjes maken. Uw kind heeft 
een kaars, oase, een bakje en versiering nodig.  
Geeft u dit maandag mee? We zorgen voor groen,  
maar als u nog groen over heeft dan zijn wij daar blij 
mee.  
Uw kind krijgt het Kerststukje eind van de week mee. 
Gezellig tijdens de feestdagen!   
 
Donderdag Kerstdiner  
Voor de kinderen is er donderdag 20 december van 
17.30-18.30u een gezellig Kerstdiner. Wij vragen u een 
gerechtje te maken voor ca. 10-15 personen, of iets te 
drinken mee te nemen. Op de Kerstboompjes op de 
deur van het klaslokaal van uw kind kunt u 
opschrijven wat u gaat maken.  Kijkt u even wat 
andere ouders al hebben opgeschreven?  
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Donderdag Kerstmarkt 
Voor de ouders is er tijdens het Kerstdiner een 
Kerstmarkt. Voor slechts 50 cent kunt u de 
Kerstknutsel van uw kind kopen en genieten van een 
hapje, een drankje en een hoop gezelligheid. De 
opbrengst komt ten goede aan ons schoolplein. Wilt u 
een kraampje bemannen? U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht/klassenouder van uw kind.   
 

 
 
Komt u vrijdag 21 december helpen?  
Natuurlijk moeten alle Kerstspullen en kraampjes ook 
weer opgeruimd worden. Vele handen maken licht 
werk! Kunnen we ook op úw hulp rekenen? U kunt 
zich voor het opruimen op 21 december aanmelden 
bij de leerkracht of klassenouder van uw kind.  
 
Volgende week aanmelden voor KNVB 
Schoolvoetbaltoernooi 
Leerlingen van groep 5-6 en 7-8 kunnen zich uiterlijk 
vrijdag 21 december aanmelden voor het KNVB 
schoolvoetbaltoernooi. Dit jaar heeft de KNVB de 
wedstrijdvormen gewijzigd, die zijn als volgt: 

- Voor groep 7-8 wordt er 8 tegen 8 gespeeld 
met jongens- en meisjesteams 

- Voor groep 5-6 wordt er 6 tegen 6 gespeeld 
met jongens- en meisjesteams 

We zullen alleen aanmelden als er tenminste 1 ouder 
per team is voor de begeleiding.  
Leerlingen en ouders voor begeleiding kunnen zich 
aanmelden bij de eigen leerkracht van groep 5-8.  
Het exacte wedstrijdschema volgt later, onder 
voorbehoud van de weersomstandigheden kunnen we  
rekening houden met de volgende data:  

- jongens 7-8  woensdag 13 en 27 februari  
- meisjes 7-8 woensdag 6 maart 
- jongens 5-6 woensdag 13 en 20  
- meisjes 5-6 woensdag 27 maart  
We gaan er van uit dat De Polderhof bij FC Almere 
speelt.  
 
JUMBO Voetbaltoernooi 
Woensdag 1 mei is het Jumbo schoolvoetbaltoernooi, 
speciaal voor kinderen van groep 3 en 4. Dit toernooi 
is in de meivakantie. Als school zullen wij dit niet 
initiëren, maar misschien een leuk idee voor ouders 
die samen een team willen aanmelden?    
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is deze week voor het eerst bij 
elkaar gekomen. Elke maand wordt er vergaderd 
onder begeleiding van juf Marieke. Afgesproken is dat 
David en Aïcha na elke vergadering een stukje 
schrijven voor de nieuwsbrief.  
Waarover kan een leerlingenraad vergaderen? 

- De leerlingenraad heeft een ideeënbus en 
bespreekt de post daaruit 

- De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit 
de klas 

- Leden van de leerlingenraad worden door 
medeleerlingen aangesproken met ideeën  

- Leden van de leerlingenraad komen zelf met 
ideeën 

- Het team kan bespreekpunten inbrengen 
De leerlingen van de leerlingenraad hebben 
aangegeven dat ze het leuk vinden als ze op de foto 
kunnen tijdens het Kerstdiner.  
Dit zijn de leerlingen van de leerlingenraad:  
Groep 5 Milan en Armando  
Groep 6 David en Angel 
Groep 7 Zanin en Aïcha 
Groep 8 Joey en Mike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fcalmere.nl/toernooiformjumbo
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