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INFORMATIEAVOND 
Gisteravond vond onze informatieavond plaats. Dit jaar 
hadden we gekozen voor één ronde van één ronde van 
45 minuten, waarbij tussentijds de mogelijkheid was om 
naar een andere groep te gaan. Kijkend naar de 
opkomst van ouders, mogen we stellen dat deze 
aanpak heeft gewerkt. Bij mijn rondgang langs de 
groepen bleken de klassen goed bezet, alhoewel 
sommige leerkrachten hadden gekozen voor een 
gezamenlijke presentatie van 2 of 3 groepen. Natuurlijk 
was het voor een aantal ouders best lastig om of een 
keuze te maken voor een te bezoeken groep of om 
tussentijds naar een andere groep te gaan. De 
leerkrachten hadden dit in ieder geval opgelost door na 
hun praatje nog even tijd te nemen om vragen te 
beantwoorden van ouders die een deel gemist hadden. 
Maar, zeker daar waar ouders halverwege de 
presentatie vertrokken, bleef het gevoel hangen dat er 
informatie gemist was. Dit nemen wij weer mee in onze 
evaluatie van de informatieavond richting komend 
schooljaar.  

Tijdens de informatieavond werd in elke groep 
aandacht besteed aan algemene schoolafspraken en 
zaken/ontwikkelingen die voor die specifieke groep 
belangrijk waren. Enkele hiervan wil ik graag onder uw 
aandacht brengen: 

- Extra ondersteuning in de groepen. Dit jaar 
hebben wij voor elke bouw (1-2, 3-4, 5-6 en 7-
8) extra ondersteuning weten te realiseren voor 
het werken in kleine groepjes in- en buiten de 
klas. Dit vindt plaats via de onderwijsassistent 
(juf Claudia in groep 1-2 en juf Karin in groep 5-
6) of via een groepsleerkracht die hiervoor tijd 
heeft gekregen (juf Irma en Esther). De extra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ondersteuning hoeft trouwens niet altijd door 
bovenstaande teamleden te worden gegeven. 
Het kan ook zijn dat de eigen groepsleerkracht 
zelf een extra instructie geeft en dat  de groep 
dan even wordt overgenomen.  

- Bij de groepen 1-2 is de methode 
“Onderbouwd” ingevoerd. Het speels, bewust 
en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling 
van jonge kinderen vormt de basis van 
Onderbouwd. Een goed doordachte 
kleutermethode die zorgt voor de nodige 
prikkels, een belangrijke voorwaarde voor 
het leren.  

- ICT: Bijna in elke groep is het “oude” digibord 
vervangen voor een “touchscreen”. Daar waar 
dit nog niet is gebeurd, wordt dit gedaan tijdens 
het lopende schooljaar. Verder zijn er voor elke 
groep digitale hulpmiddelen beschikbaar om de 
kinderen zelfstandig te laten oefenen met 
digitale methodes. In de groepen 6 t/m 8 wordt 
voor taal, spelling en rekenen met “Snappet” 
gewerkt. Een online platform waarin de 
kinderen zelfstandig en op niveau de oefenstof 
kunnen verwerken, na de instructie van de 
leerkracht.  

- DIDO: de dinsdag- en donderdagmiddag 
activiteit voor de bovenbouw, waarin via een 
thematische aanpak aandacht wordt besteed 
aan de W.O. vakken, culturele vorming, 
handvaardigheidstechnieken en begrijpend 
lezen. Al jaren bijzonder populair bij leerlingen 
en leerkrachten en uniek in zijn opzet. Later dit 
jaar willen de leerkrachten van groep 3-4 van 
start gaan met een “Mini-DIDO”, om ook daar 
het groep doorbroken werken volgens thema’s 
aan bod te laten komen. Door de verhuizing, 
waardoor groep 1 t/m 4 bij elkaar in een vleugel 
is  gekomen, is het trouwens veel handiger 
geworden om de samenwerking te zoeken wat 
betreft thema’s en gezamenlijke afsluitingen.  

- “Kennisnest”: Voor meer- en hoogbegaafde 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8  zal een 
programma opgezet worden, met als doel deze 
kinderen “anders” en “meer” uit te dagen  via 
open opdrachten met een hoog 
abstractieniveau die een beroep doen 
op creativiteit, metacognitieve vaardigheden en 
zelfstandigheid. 

Ik wil alle ouders bedanken die de informatieavond 
bezocht hebben. Komende week vinden de 1e 
oudergesprekken plaats. Deze hebben we bewust 
vroeg in het schooljaar geplaatst, omdat deze 
gesprekken vooral in het teken staan van de 
“kennismaking”. Voor dit doel heeft u een formulier 

Agenda: 
Dinsdag 18 september: Oudergesprekmiddag 

Donderdag 20 september: Oudergesprekmiddag/ 

     Avond 

Dinsdag 25 september: Oké op school  

    6A/6B/7A 

Woensdag 26 september: Opening Kinderboeken 

week 

Donderdag 27 september: Oké op school 7B 

Vrijdag 12 oktober:  Afsluiting  

    Kinderboekenweek 

Vrijdag 19 oktober:  Gevleugeld podium 5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ontvangen, waarop u het gesprek kunt voorbereiden. 
Wij verzoeken u dit formulier voorafgaand aan het 
gesprek in te vullen en mee te nemen naar het 

oudergesprek, dit zal namelijk als uitgangspunt van het 

gesprek dienen.  

Mocht u het formulier niet meer hebben kunt u dit 
terugvinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  
Indien u de intekenlijst voor de oudergesprekken niet 
heeft ingevuld krijgt u een tijd door van de leerkracht 
van uw zoon/dochter.  Wij vinden het namelijk 
belangrijk u persoonlijk te spreken over uw 
zoon/dochter zodat we die zo goed mogelijk samen 
kunnen begeleiden het komende schooljaar.  
 

JUF SYLVIA 
Juf Sylvia van groep 6B heeft helaas het schooljaar nog 
niet kunnen starten met haar nieuwe groep in verband 
met het overlijden van haar moeder. Gelukkig hebben 
we de afgelopen weken juf Anja als invalster voor de 
groep die, naast juf Birgit, de lessen van juf Sylvia over 
heeft genomen. Juf Sylvia zal komende week nog niet 
aanwezig zijn,  maar wel samen met juf Birgit bij de 
oudergesprekken aanwezig zijn.  

 
KINDERRAAD 
Vorig jaar zijn we van start gegaan met de “Kinderraad” 
om kinderen inspraak te geven over bepaalde zaken 
binnen de school bv. invulling van de sportdag, 
juffenverjaardag, schoolplein etc.  
De kinderen uit de klas kunnen uit leerlingen, die zich 
beschikbaar hebben gesteld als 
klassenvertegenwoordiger voor de Kinderraad, via een 
verkiezing per klas kiezen. Degene die na de 
verkiezingen is gekozen zal de klas dan 
vertegenwoordigen bij de Kinderraad. De Kinderraad 
komt ongeveer 4/5x per jaar een half uurtje bij elkaar.  
Wij hopen de Kinderraad bij de opening van de 
Kinderboekenweek aan u voor te kunnen stellen. 
 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
BAKKEN IN HET KLOKHUIS 

Op zondag 16 september organiseert Stad & Natuur 
een workshop bakken in het Klokhuis voor kinderen van 
7 t/m 12 jaar. 

Ga samen met Joost van de OERZ foodtruck 
appelkoeken maken!  
 
Van Joost leer je hoe je zelf een lekker deegje kan 
maken. Het deeg gaat vervolgens in de koekvorm. Als 
het deeg klaar is ga je aan de slag met de vulling. Rasp 
de appel en breng de appel op smaak. Doe de vulling in 
de koekvorm en maak daarna van deeg een rastertje.  
 
Daarna gaat de koek in de oven en tadaaaa een 
heerlijke eigen gemaakte appelkoek! 
 
De workshop is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Ouders 
moeten wel hun eigen kinderen begeleiden tijdens deze 
workshop, zij hoeven geen kaartje te reserveren. 
Zondag 16 september 13.00-16.00 uur 
https://www.stadennatuur.nl/  

BOSAVONTUREN VOOR SPEURNEUZEN 
Een tocht voor speurneuzen en knutselaars. Leren van 
de natuur. Iedere maand een ander thema en een 
cadeau voor de basisuitrusting voor speurneuzen. 
Spelenderwijs leer je van alles over de natuur tijdens 
deze speur/struintocht door de Almeerse bossen. Je 
krijgt een cadeau die je meteen kunt gebruiken tijdens 
de wandeling.  
Na de tocht ga je aan de slag met de materialen die je 
hebt gevonden tijdens de wandeling. In de vorm van 
een spel, knutselen of iets anders leuks.  
Elk maand is er een ander thema én krijg je een ander 
cadeau om je basisuitrusting voor speurneuzen uit te 
breiden voor meer informatie of om te boeken: ga naar 
de website 
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-
almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout  

 

KOM JIJ NAAR ONS ANIME EVENT? 
De nieuwe bibliotheek organiseert de tweede editie van 
hét Anime Event! Dit evenement staat in het teken van 

de Japanse tekenfilm en de Japanse cultuur. 
Maak kennis met Pikachu, doe mee aan het Pokémon 
kaarttoernooi, bewonder indrukwekkende cosplays, doe 
mee aan de diverse workshops en nog veel meer! 
Diverse merchandise stands zorgen dat er van alles te 
koop is. Met onder andere een demo cosplay maken, 
een mini-workshop Japans leren en origami, er is een 
Pokémon-event en in het filmhuis draaien de prachtige 
anime-films The Tale of Princess Kaguya en Your 
Name. Meer informatie over deze films vind je hier. 

Superheldenproject! 
In juli konden kinderen van 4 t/m 14 jaar een tekening 
inleveren van een zelfverzonnen superheld. De meest 
bijzondere en originele tekeningen kwamen voorbij 
vliegen. Supercavia die door zijn supergehoor altijd op 
tijd is om iemand te redden, Minja die vecht tegen 
vuurspuwende draken of Ecolana die de wereld redt 
van vervuiling en onnodige voedselproductie. 

Uit alle inzendingen zijn inmiddels vijf 
winnaars gekozen. Animator/illustrator Joris Koster 
heeft deze winnende tekeningen omgetoverd in een 
animatie-filmposter. Tijdens het anime event zullen om 
11.00 uur in het nieuwscafé de posters onthuld worden. 
Deze vijf tekeningen zijn daarna een maand lang bij de 
ingang van de nieuwe bibliotheek te zien. Ben jij 
benieuwd of jouw tekening er ook tussen zit?! 
Kom dan op 15 september tijdens het anime event 
om 11:00 uur naar de prijsuitreiking in het nieuwscafé in 
bibliotheek Stad. 
 
De toegang voor het anime event is gratis (behalve 
voor de filmvoorstellingen).  

Het complete programma van het Anime Event vind 
je op deze pagina.  

 

 

https://www.stadennatuur.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/het-nieuwe-filmhuis/anime-event--spirited-away1.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/anime-event.html


 

21TECHCLUB (4-12 JAAR) 

15 september 2018, van 12:15 tot 14:15 | Elke week | 
Bibliotheek Stad, jeugdafdeling 

Kosten: € 22,50 per maand (4-6 jaar) en € 27,50 per 
maand (7+) 

 
Leer in de wekelijkse bijeenkomsten van de 
21TechClub vaardigheden die je in de toekomst nodig 
hebt. 
Elke zaterdag is er de 21TechClub. Hierin ga je, in een 
vaste groep met vaste begeleiders, aan de slag met 
thema’s rondom technologie, programmeren en 21ste -
eeuwse vaardigheden. Voor een vast bedrag per 
maand leer je in de 21TechClub vaardigheden die je in 
de toekomst nodig hebt. 
Het aantal plaatsen is beperkt dus meld je snel aan. 

Van 12.15 - 13.00 uur voor kinderen van 4-6 jaar 
Van 13.15 - 14.15 uur voor kinderen van 7-12 jaar 
Kosten: 
€ 22,50 per maand voor kinderen van 4-6 jaar 
€ 27,50 per maand voor kinderen van 7-12 jaar 

Bibliotheekleden krijgen 10% korting 

Aanmelden via www.21tech.club/dnb   

 
 

http://www.21tech.club/dnb

