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Nieuwsbrief 19     week 05, 1 februari 2018 

 
kalender februari / maart 2018 
maandag 5, dinsdag 6, woensdag 7 februari - groep 8 adviesgesprekken 
woensdag 14 februari   - leerlingen vrij 

dinsdag 20 februari middag   - rapportgesprekken  
woensdag 21 februari    - groep 8 naar KAF 
donderdag 22 februari middag + avond - rapportgesprekken  
zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart - voorjaarsvakantie 
maandag 5 maart    -  leerlingen vrij 
donderdag 15 maart    - VVE bijeenkomst 
 

 
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 
Er zijn rapportgesprekken op dinsdag 20 februari in 
de middag en op donderdag 22 februari in de 
middag en de avond.  
Van maandag 5 tot donderdag 15 februari krijgt u 
de gelegenheid om zelf een afspraak te plannen in 
Digiduif. Zo kunt u zelf een datum en tijd 
reserveren die u het beste uitkomt.  
Wanneer u zelf geen afspraak maakt voor het 
rapportgesprek, krijgt u een uitnodiging van de 
leerkracht met de datum en het tijdstip waarop u 
wordt verwacht. 
 
Kunstweken 
Heeft u het kunstwerk van uw kind al in het 
digitale museum zien hangen? 
Log dan snel in met de code die in de 
museumfolder staat. Deze folder onthult ook een 
klein stukje van het kunstwerk. Maak familie en 
vrienden ook enthousiast en vraag ze ook het 
museum te  bezoeken. In de groep kijken we 
regelmatig wie al in het museum aanwezig is. Met  
de code kunt  u ook evt. gadgets met kunstwerk 
bestellen. Heeft u ook de grote verzamelposter al 
zien hangen bij de ingang? 
 
 
 
 
 

 
Vanuit de MR ( medezeggenschapsraad )  
Donderdag 25 januari is de MR weer in 
vergadering bijeen geweest. Gesproken is o.a. over  
het personeelsbeleid, de begroting en het 
meerjarenplan van de Almeerse Scholen Groep.  
Het gedragsprotocol is besproken in de MR. Zodra 
dit protocol definitief is vastgesteld zal deze 
worden gepubliceerd. 
Ook heeft de MR zich aangemeld bij de vereniging 
van openbaar onderwijs en gaan drie leden een 
cursus van deze vereniging volgen zodat ze nog 
beter de belangen van ouders en personeel 
kunnen behartigen. 
MR vergaderingen zijn openbaar. De volgende 
vergadering is gepland op donderdag 29 maart 
om15.30 uur. 
 
KIDD activiteiten komende week 

Dinsdag 6 februari komen er 2 kunstenaars naar 
De Polderhof. In groep 4 komt Lars Postumus voor 
de masterclass “8-bits orkest” en in groep 5 komt 
Lisette van Maanen voor de masterclass 
“Stadsgeluiden”.  
 

http://www.kunstweken.nl/Gallery/Home/Index/obsdepolderhof
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VVE bijeenkomst thema ziek en gezond  
 

Vorige week hebben ouders met Melanie Maartens van VVE thuis gewerkt rond het thema ziek en 
gezond. De kleutergroepen zijn afgelopen maandag met dit thema begonnen.  Nieuwsgierig hoe het 
er aan toe gaat tijdens een VVE bijeenkomst? Melanie heeft een mooi verslag gemaakt van de 
laatste bijeenkomst! 
 
Dit is waarom onze ouders naar een VVE bijeenkomst komen: 

 Leerzaam 

 Extra steuntje in de rug voor je kind 

 Ik en mijn kinderen leren nieuwe woorden 

 Je kan je kind volgen in wat ze doen op school 
 Je bent je meer bewust en op de hoogte wat erop school wordt gedaan 

 Je krijgt een sterke positieve band met je kind en ze leren er iets van 

 Ze leert nieuwe dingen, zo hebben ze een voorsprong in de klas en daar wordt ik als ouder 
enthousiast van.  

 
We bespreken met elkaar wat er in een EHBO trommel zit en of die in elk huis en waar te vinden is. 
Wat kun je samen met je kind maken voor erin. Pilletjes, drankjes, stethoscoop (van een wc rol met 
een touwtje erom). Wat kun je kopen bij de apotheek: verband, thermometer, pleisters etc. Zeker 
een bezoekje waard.  
 
Wat heeft een dokter allemaal nodig om een patiënt beter te maken of te onderzoeken. De kinderen 
kunnen verschillende doktersspullen kleuren en knippen en opplakken. Hierbij kun je heel goed de 
ruimtebegrippen benoemen. Je hebt de dokters koffer links onder geplakt, het drankje heb je aan de 
bovenkant geplakt…. De stethoscoop in het midden.  
 
Er is aandacht voor rijm, een vertelplaat over het ziekenhuis met de verschillende 
ruimtes/afdelingen. Met een heleboel nieuwe woorden. Brancard, couveuse, operatie. En een 
prentenboek over de Stadsmuzikanten. Hoe en wanneer wordt er voorgelezen thuis. Is er aandacht 
voor de kaft en om het kind te bevragen waar ze denken waar het verhaaltje over gaat. Lees je de 
titel van het boek voor. Het verhaal uit de Stadsmuzikanten gaat over dieren die al oud zijn. Ze zijn 
niet ziek. Maar kunnen niet goed meer werken. Daarom wil hun baas hen niet meer. Maar ze kunnen 
nog heel veel samen……… 

 
We doen een  taalspelletje, welke woorden kun je maken met de letter Z en P of de begin letter van 
je voor en/of achternaam. Tijdens het thema op school wordt de letter G in de klas besproken en het 
cijfers 13 & 14. Die kun je weer goed oefenen bij het maken van de pilletjes. 13 rode, 14 witte. 
  

Ben je ook enthousiast en of nieuwsgierig geworden kom gerust een kijkje nemen de 
eerst volgende bijeenkomst op donderdag 15 maart. 





  

 

OPGROEIEN IN ALMERE HAVEN 
 

Ben jij al aangemeld voor de bijeenkomst 'Opgroeien in Almere Haven' op 13 februari?  
De afgelopen maanden is het team van Als ik later groot ben Haven ingedoken.  

Onder het genot van een hapje en een drankje bespreken we hoe opgroeien in Haven er eigenlijk uitziet.  
Sarah Sylbing, bekend van de documentaireserie Schuldig, presenteert de middag. 

Praat je mee?  

 
Als ik later groot ben heeft met heel veel kinderen, jongeren, ouders en anderen uit Almere Haven gepraat.  

Op dinsdagmiddag 13 februari delen we deze verhalen met jullie in de theaterzaal van Corrosia.  
We spreken jongeren over hun dromen voor later. Zij vertellen over hoe het is om op te groeien in Haven.  

Kom hen supporten, deel jouw eigen verhaal en laat je inspireren!   
 

Jouw stem telt. Meld je gratis aan via de knop. 
 

IK BEN ERBIJ 
 

Tot de 13e!  
Ken jij iemand die hier ook bij moet zijn?  

Stuur de uitnodiging door! Iedereen is welkom.  
 

Groetjes, 
Het team van Als ik later groot ben 

 
WAT: Opgroeien in Almere Haven  

WANNEER: 13 februari 2018  

PROGRAMMA: 14:30 - Inloop  

                          15.00 - Opgroeien in Almere Haven  

                          16.00 - Napraten met taart  

 LOCATIE: Theaterzaal Corrosia - Markt 43 Almere 

 
 

 

Wat wil jij later worden?  
Misschien wel brandweerman, ballerina, voetballer of juist vlogger! Om 
jouw droomberoep te krijgen, kun je oefenen, leren of op een sport gaan. 
 
Wij van het project Als ik later groot ben... in Almere Haven, willen dat elk 
kind en jongere alles kan worden wat of hij of zij wil. Daarvoor heb je 
soms sportles, bijles, een laptop of iets anders nodig. Wil jij dat 
aanvragen? Dat kan! Kijk daarvoor op alsiklatergrootbeninalmere.nl  
 
We zijn benieuwd naar wat jij wil worden en daarom komen we langs op 
scholen en in de buurt. Met een brievenbus voor jouw droom. Met alle 
vragen kun je bij ons terecht! 

https://www.human.nl/schuldig/over-schuldig.html
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-opgroeien-in-almere-haven-verhalen-van-als-ik-later-groot-ben-42232320006?aff=eac2
https://overnieuw.us14.list-manage.com/track/click?u=8ade8987195fdcfc644cbde84&id=74a6154429&e=74cab69336
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