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SCHOOLREISJE 
Maandag aanstaande vindt het jaarlijkse schoolreisje 
weer plaats. De groepen 1 t/m 4 vertrekken maandag 
om 8.45 uur naar Schateiland. De groepen 5 t/m 7 
vertrekken al om 8.30 uur richting Geofort daarom gaan 
de deuren maandag al om 8.45 uur open zodat ze op 
tijd kunnen vertrekken. Zorgt u ervoor dat uw 
zoon/dochter op tijd op school is! Rond16.00 uur 
verwachten we alle kinderen weer op school terug (via 
de verschillende klassenapps zal er waarschijnlijk wel 
gecommuniceerd worden of de bus eerder/later is). 
Groep 8 heeft deze dag de school voor zichzelf. Via 
SchouderCom is er al eerder door de 
schoolreiscommisie een mail naar de ouders met 
betrekking tot de verschillende schoolreisjes 
verzonden. 
Veel plezier allemaal!  
In verband met het schoolreisje van aanstaande 
maandag is er geen overblijf voor groep 8.  
 

JUFFENVERJAARDAG 
Namens alle juffen heel hartelijk bedankt voor de leuke 
cadeautjes die ze woensdag hebben gekregen. 
De groepen 1/2 en 4 hebben een hele leuke 
voorstelling te zien gekregen op het Zeemeeuwplein.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRAKTIJK FIETSEXAMEN GROEP 7 
Vrijdag 24 mei aanstaande hebben de leerlingen van 
de groepen 7 het praktijk fietsexamen. Omdat dit 
waarschijnlijk langer dan 12 uur zal duren lunchen de 
kinderen van deze groepen vrijdag op school.  Mocht 
uw zoon/dochter in een van deze groepen zitten wilt u 
ze dan een lunch meegeven. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 

EUROPESE VERKIEZINGEN 
Donderdag aanstaande zal onze school weer als 
stemlocatie fungeren. Het Zeemeeuwplein zal daarvoor 
weer gedeeltelijk worden afgesloten. Mocht u willen 
stemmen dan kan dat natuurlijk wel via de toegewezen 
ingang daarvoor.  
 
 

UITNODIGING GROEP 8 

Voor groep 8 komt het einde van hun basisschooltijd in 
zicht. Om het schooljaar gezamenlijk feestelijk af te 
sluiten is er voor de kinderen uit groep 8 op woensdag 
10 juli een einddisco. Vandaag krijgen de kinderen een 
flyer mee en via schouderCOM krijgen de ouders van 
groep 8 een brief met aanvullende informatie. Graag 
gepast betalen. 

 
 
 

 

Agenda: 
Maandag 20 mei: Schoolreisje 

Donderdag 23 mei: Europese Parlement 

verkiezingen 

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag – vrij 

Vrijdag 31 mei: Vrij 

Maandag 3 juni: MR vergadering 

Woensdag 5 juni: Suikerfeest – Vrije 

dag leerlingen 

Maandag 10 juni: 2e Pinkersterdag/Vrij 

Woensdag 12 t/m 14 juni: Kamp groep 8 

Dinsdag 18 juni: ’s middags vrij 

 17.00 uur 

Midzomerbuurtfeest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NASCHOOLSE GYM 
Woensdag kunnen de leerlingen van de groepen 3 t/m 
8 meedoen met de naschoolse sport van juf Patricia. 
Dit keer: balspelen. Mocht uw zoon/dochter hieraan 
mee willen doen dan kunt u hen voor woensdag 12 uur 
hiervoor opgeven via het formulier dat mee kunnen 
krijgen.  
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
INDIAN SUMMER FESTIVAL 
Kom af op de geur van het Indian Summer Festival en 
belandt zondag 19 mei op de Esplanade. 

Proef de Indiase keuken, geniet van de traditionele 
moderne dans en muziek uit India en pak de kans om 
de kleding, accessoires, kruiden en meer te kopen. 
Doe mee met verschillende workshops zoals Ayurvedic 
Cooking, Power Yoga en Indian Painting. 
Leer meer over de muzikale parades van de 
verschillende delen uit India. 
 
Ook aan de kinderen is gedacht. In de ‘ kids corner’ 
kunnen kinderen geschminkt worden, knutselen en er is 
henna. 
 
Het is de perfecte kans om India te ontdekken en meer 
over de cultuur te leren. 
 
Programma 
12.00: Festival opent de deuren 
13.00: Start van het culturele programma en workshops 
15.00 – 17.00u: VIP lounge for networking 
15.30: Officiële opening van het evenement 
17.00: BMI goes India 
18.00-21.00u: Bollywood DJ Party 

 
 

ROLLING NATURE 
Hét natuur- en cultuurfestival Rolling Nature bij 
Natuurbeleving centrum De Oostvaarders. Het festival 
is er voor iedereen - van 0 tot 100 jaar - met een groen 
hart en een frisse neus. 

Hét natuur- en cultuurfestival Rolling Nature komt dit 
jaar terug bij Natuurbeleving centrum De Oostvaarders. 
Het festival is er voor iedereen - van 0 tot 100 jaar - met 
een groen hart en een frisse neus. Voel, ervaar en 
beleef de natuur van de Oostvaardersplassen en 
ontdek de activiteiten van het Natuurbeleving centrum 
tijdens dit festival op wielen. Er zijn meer dan 30 
verschillende activiteiten te beleven. 
 
Mega-knikkerbaan 
Wil je je energie eens op een te gekke manier kwijt? 
Fiets dan je eigen smoothie in elkaar, doe mee met de 
megagrote knikkerbaan, een workshop hoelahoepen of 
mep jezelf tot ‘masterboerengolf’.  
 
Natuuractiviteiten 
Ben je gek op de natuur en wil je er meer over weten? 
Leg dan het vogeleieren-parcours af, maak blije 
bijenballen, ga op belevingsexcursie, leer spinnen aan 

het spinnenwiel, kijk door de grote zonnetelescoop van 
de Sterrenwacht of stap aan boord van de ecokar!  
 
Straattheater 
Altijd al een voorliefde voor theater? Dan kun je je hart 
ophalen bij de 5D voorstelling in een 3 meter hoge 
plastic berg, meedoen met de koekjestrommel- en 
percussieshow, luisteren naar de spannende verhalen 
in het berenhol, of jouw persoonlijke gedichtje in 
ontvangst nemen bij het ‘schrijfmeisjientje’.  
 
Kortom: een dag vol inspirerende, sportieve en 
natuurlijke activiteiten voor jong en oud!  
 
Terrastijgers én vogelspotters 
Festival Rolling Nature is een initiatief van Stad & 
Natuur, Staatsbosbeheer en de gemeente Almere. Het 
natuurfestival is er voor de stadsmens en 
natuurliefhebber, voor wandelende natuur-
encyclopedieën, terrastijgers, vogelspotters, 
rustzoekers, natuurfotografen, enthousiaste 
buitensporters en zondagmiddagfietsers.  
 
Festival Rolling Nature vindt plaats bij 
Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. De toegang 
is gratis, voor sommige activiteiten wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. In het najaar vindt er een speciale 

herfsteditie plaats op Stadslandgoed de Kemphaan. 
Zondag 19 mei van 11.00-16.00 uur 
 

 
JE EIGEN KRIEBELBEESTJE VERFEN BIJ 
BUITENCENTRUM ALMEERDERHOUT. 
Kom tijdens de Almeerse week van het insect met je 
(klein)kind(eren) naar Buitencentrum Almeerderhout en 
maak kennis met de wondere wereld van 
KRIEBELBEESTJES, of wel INSECTEN!  
Met hulp van beeldend kunstenaar Ella Steenmeijer, 
gaat ieder kind zijn of haar ‘eigen’ insect schilderen. De 
schilderijen van de (fantasie) insecten van alle kinderen 
worden op een belangrijke plek in het centrum van 
Almere tentoongesteld. Dus je kunt je eigen schilderij in 
de stad bewonderen. Na afloop van de expositie krijgt 
ieder kind zijn of haar schilderij terug.  
Wil je laten zien welke ‘eigen, bijzondere en kleurrijke 
kriebelbeestjes’ jij kunt schilderen? Schrijf je dan in voor 
de workshop. 
 
Meer informatie bij de balie van het Buitencentrum of 
ga naar www.hetknaagtinalmere.nl/activiteiten  
Zondag van 14.30-17.00 uur. 
 
 
 

JEUGDTHEATER 4+: AADJE PIRAATJE 
VIERT FEEST 

19 mei 2019, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, de 
nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

http://www.hetknaagtinalmere.nl/activiteiten


 
Ga samen met Aadje, alle andere piraten aan boord en 
acteur Ton Meijer op reis en beleef de leukste 
avonturen. 
Stap op de boot en leer alle andere piraten kennen die 
met Aadje en zijn vader meevaren. En we gaan de 
mooiste avonturen beleven…zo gaat Aadje zijn 
verjaardag vieren en zijn wiebeltand laten trekken. 
Omdat er op de nepzee storm verwacht wordt moeten 
we ook een ‘zeebenenoefening’ doen.  
Deze voorstelling is gebaseerd op het boek Aadje 
Piraatje van Marjet Huiberts en Sieb Posthuma. 

 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
klantenbalies in de nieuwe bibliotheek of direct via 
iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2630;a_id=1633

