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Nieuwsbrief 23    week 10, 8 maart 2018 

 
kalender maart / april 2018 
woensdag 14 maart, 08.30-09.15  - koffieochtend, thema opgroeien in Almere-Haven 
woensdag 14 maart    - groep 3B vrij i.v.m. staking 
donderdag 15 maart    - VVE bijeenkomst, start 08.30 uur 
donderdag 15 maart    - geen naschoolse sport groep 3 t/m 5 
vrijdag 30 maart / maandag 2 april  - school gesloten i.v.m. Goede Vrijdag / 2e Paasdag 

donderdag 26 april    - Koningsspelen 
vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei  - meivakantie 
 
 

VVE bijeenkomst  
Donderdag 15 maart start 08.30u is de 
eerstvolgende VVE-bijeenkomst in de teamkamer 
van de Polderhof. 
Bent u ook nieuwsgierig ? Kom gerust een kijkje 
nemen.  
 

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 
word ik als ouder 
enthousiast 
van.  

  
 
Tussendoortje 
Het 10-uurtje is bedoeld voor het eten van iets 
kleins en gezonds. Met het 10-uurtje doet uw kind 

extra energie op voor de tijd tussen ontbijt en 
lunch.  
We zien dat sommige leerlingen een te grote 
hoeveelheid eten meekrijgen voor het 10-uurtje, 
bijv. omdat het kind thuis niet ontbijt. Een 
maaltijd is bedoeld voor thuis. Het is niet de 
bedoeling dat de leerkracht er op toeziet dat uw 
kind tijdens het 10-uurtje een ontbijt nuttigt 
omdat hij/zij thuis niet voldoende eet.  
 
Woensdag 14 maart Koffieochtend 
Komt u woensdag a.s. naar de koffieochtend?  
We starten om 08.30u. Het thema is dit keer 
“opgroeien in Almere-Haven”. U bent van harte 
welkom.  
 
Gezonde traktaties 
Als uw kind jarig is mag het op school trakteren als 
hij/zij dat leuk vindt.  
Wel willen we gezonde traktaties. Het 
Voedingscentrum adviseert een traktatie klein te 
houden, een traktatie hoeft geen hele maaltijd te 
zijn.  
Wilt u handige tips met instructiefilmpjes? Met 
deze drie verwijzingen kunt u inspiratie opdoen!  
De afspraak is dat we ongezonde traktaties 
ongeopend mee naar huis geven. Geeft u de 
voorkeur aan gezonde voeding? Dan kunt u zelf 
beslissen wat uw kind eet.   
 

https://www.alsiklatergrootbeninalmere.nl/nieuws-evenementen/
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxuMMNz2wtsIyLWuuUd4oRUDm8o5qzCK6
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AKT informatie 
Maandag 12 maart zit meester Jos in de hal bij de 
ingang om (meer) informatie te kunnen geven 
over AKT. 
AKT biedt een breed gratis naschools sportaanbod 
(Kids Extra, Gym+, Sport+ en ASM Academy) voor 
kinderen van groep 3 t/m 8.  
Als u hier informatie over wilt of u wilt uw kind 
inschrijven dan kunt u van 14.00 uur tot 14.30 uur 
terecht. 
Wilt u nu al meer informatie dan kunt u alvast 
kijken op www.sportiefalmere.nl     

 
Donderdag 15 maart geen naschoolse sport 
Voor leerlingen van groep 3 t/m 5 is er donderdag 
15 maart geen naschoolse sport.  
 
Week van het Geld 
Volgende week staat in het teken van de  
“Week van het Geld”. Een aantal groepen zal de 
voorstelling meneer Beer bezoeken en ook is er 
woensdagmiddag 14 maart een  geldmarkt in 
Corrosia (zie flyer). Wilt u thuis ook met uw kind 
aan de slag over dit onderwerp? Hier vindt u tips.   
 
 
 
 

 
Bezoek Erfgoedhuis 
We zijn gestart met het thema geschiedenis. Met 
uw hulp gaan we binnenkort naar het Erfgoedhuis 
in Almere-Buiten. Nog niet alle groepen hebben 
voldoende hulpouders voor het vervoer. Groep 8 
heeft bijv. nog niet voldoende auto’s. Kunt u 
helpen? Bij onvoldoende hulp kan de excursie nl. 
niet doorgaan voor deze groep. Hulpouders: dank 
u wel!  
 

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 

 

Excursies groepen 7 en 8 
Binnenkort gaan de groepen 7 en 8 een culturele 
excursie doen in Amsterdam. Vanuit het 
cultuurbudget is er een touringcar geregeld: 

- donderdag 29 maart: groep 5 naar 
Stedelijk Museum 

- donderdag 29 maart: groep 7 en 8 naar 
Rijksmuseum 

- maandag 3 april: groep 8 naar Anne 
Frankhuis 

 

http://www.sportiefalmere.nl/
http://aanbod.theatereducatie.nl/aanbod/meneer-beer
https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/
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