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Nieuwsbrief 21    week 07, 15 februari 2018 

 
kalender februari / maart 2018 
maandag 19 februari    - groep 6 naar KAF Almere-Stad 
dinsdag 20 februari middag   - rapportgesprekken  

woensdag 21 februari    - groep 8 naar KAF Almere-Stad 
donderdag 22 februari middag + avond - rapportgesprekken  
zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart - voorjaarsvakantie 
maandag 5 maart    -  leerlingen vrij 
woensdag 14 maart, 08.30-09.15  - koffieochtend, thema opgroeien in Almere-Haven 
donderdag 15 maart    - VVE bijeenkomst 
 

 
Wij vragen uw hulp bij het vervoer naar het 
Erfgoedhuis Almere-Buiten 
Na de voorjaarsvakantie start het thema 
geschiedenis. Voor de groepen 3 t/m 8 staat een 
excursie aan het Erfgoedhuis Almere-Buiten 
gepland. Deze excursie kan alleen doorgaan als er 
voldoende ouders zijn voor het vervoer en de 
begeleiding van de groepen. Dit is de planning: 
 

dinsdagochtend 13 maart groep 3 
dinsdagochtend 13 maart groep 3 
dinsdagmiddag 13 maart groep 4 

donderdagochtend 15 maart groep 5 
donderdagochtend 15 maart groep 6 

dinsdagochtend 20 maart groep 7 
dinsdagochtend 20 maart groep 8 

 

Wij willen de leerlingen niet teleurstellen en hopen 
dat we op uw hulp kunnen rekenen. Geeft u zich 
a.u.b. op bij de leerkracht van uw kind.  
 
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 
Volgende week zijn de rapportgesprekken voor de 
groepen 1 t/m 7.  
Ouders die niet zelf hebben ingepland krijgen 
morgen een uitnodiging van de leerkracht met de 
datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht. 
Voor groep 8 zijn er geen gesprekken, deze 
leerlingen krijgen wel een rapport mee.  
 
 

 
Groep 6 naar Hallo AJSO! in KAF Almere-Stad 
Maandag 19 februari gaat groep 6 naar het concert 
Hallo AJSO! in KAF Almere-Stad. Tijdens dit concert 
komen verschillende instrumenten en 
verschillende muziekvormen, van klassieke muziek, 
filmmuziek, rock, pop en nog veel meer aan bod. 
Ook zien we hoe belangrijk een dirigent is. 
Misschien mogen een paar bofkonten zelf wel 
even met het stokje voor het orkest staan… 
 

 
 

Groep 8 naar KIDD Expo in KAF Almere-Stad 
Groep 8 gaat woensdag 21 februari naar KAF 
Almere-Stad waar de groep zelf met een 
dagprogramma gaat werken aan de KIDD Expo.  
Om 09.00u vertrekken we vanaf de Polderhof. 
Zorgt u dat u op tijd bent om uw kind ( een groepje 
kinderen ) te brengen?  Eind van de middag geeft 
de groep een eindpresentatie.  
Om 15.45u gaat de zaal open voor ouders, om 
16.00u start de presentatie. Ca. 16.45-17.00u is de 
voorstelling afgelopen, het is de bedoeling dat u 
samen met uw kind naar huis gaat vanaf KAF 
Almere.  Het adres: Esplanade 10.  



   

 


