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KONINGSSPELEN 
Vandaag vonden weer de Koningsspelen plaats! 
Eerst werd er heerlijk ontbeten, want om te sporten 
heb je een goede bodem nodig. Daarna werd de 
Landelijke opening bekeken op de tv’s en digiborden 
en konden de spelen beginnen. De groepen 1 t/m 3 
deden allerlei spelactiviteiten op het grote plein. De 
groepen 4 t/m 6 allerlei activiteiten bij de sportvelden 
van de Buitenboys en de groepen 8 volgden 4 
sportclinics. We boften natuurlijk met het heerlijke 
weer! Wij willen alle ouders die ons deze dag hebben 
geholpen met het begeleiden van groepjes, het geven 
van clinics, het verzorgen van de drank/fruit posten en 
speciaal Githa en Jeroen (ouders van Sanne 4B en 
Bas 1/2B) voor het doen van de boodschappen voor 
deze sportdag. De foto’s treft u binnenkort op onze 
website. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINDCITO GROEP 8 
De eindcito ’s voor de groepen 8 zit erop. Zij hebben 
de afgelopen 3 dagen alle toetsen gemaakt. Over een 
paar weken volgen de scores, dus nu maar afwachten 
op uitkomsten hiervan. 
 

FOTOGRAAF 
Dinsdag komt de schoolfotograaf om de groeps- en 
individuele foto’s te maken. Bij mooi weer zullen de 
groepsfoto’s buiten worden gemaakt.  
De individuele foto’s zullen tegen een witte 
achtergrond worden gemaakt.  
Op woensdag wordt de speciale foto van de groepen 
8 gemaakt. Het hoe en wat met betrekking tot deze 
foto zullen de leerkrachten van deze groepen nog 
doorgeven via Digiduif. 
Woensdag kunnen ook de foto’s van broertjes/zusjes 
gemaakt worden. Onder schooltijd de foto’s van 
broertjes/zusjes die allemaal al op onze school zitten 
en na schooltijd met broertjes/zusjes die nog niet of 
niet meer op onze school zitten. De intekenlijsten 
hiervoor kunt u vinden op Digiduif. 

 
FIETSCONTROLE GROEP 7 
Maandagmiddag, 23 april, zal de fietscontrole 
plaatsvinden voor de leerlingen van groep 7. Zij 
moeten deze dag dus met de fiets naar school 
komen. De fietscontrole is voorafgaand aan het 
fietsexamen dat in mei zal plaatsvinden en de fiets, bij 
eventuele gebreken, nog op tijd gemaakt kan worden 
om aan de bepaalde eisen te voldoen. 
 

AVOND4DAAGSE 
Er zijn al 113 inschrijvingen voor de Avond4daagse 
die van 26 t/m 29 juni zal plaatsvinden. Mocht u uw 
kind(eren) nog niet hebben ingeschreven dan kan dit 
nog tot 26 april bij Miranda (adm). Hierna sluit de 
inschrijving. 

 
INSCHRIJVEN AUDITIES 
TALENTENSHOW MIDZOMER-
BUURTFEEST 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen zich 
vanaf heden inschrijven voor de audities voor de 
talentenshow op het Midzomerbuurtfeest. Leerlingen 
van de groepen 1 t/m 4 treden tijdens deze avond, 
dinsdag 19 juni, met de groep op. 
In verband met de CITO-weken zullen de audities op 
vrijdag 25 mei plaatsvinden. 
Inschrijven voor de audities kan bij Miranda (adm) tot 
23 mei. 
 
 

Agenda: 
Dinsdag 24 april: Fotograaf 

Woensdag 25 april: Fotograaf 

 Gezonde woensdag 

Vrijdag 27 april: Koningsdag - vrij 

Maandag 30 t/m 11 mei: Meivakantie 

Wo 16 t/m vr 18 mei: kamp groep 8 

Maandag 21 mei: Vrij – Pinksteren 

Woensdag 23 mei: Audities 5-8 

zomerfeest 

Vrijdag 25 mei: Gevleugeld podium 

3B 

Maandag 28 mei: start Cito weken 

 MR vergadering

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
SCHOOLVOETBALTOERNOOI 
Woensdag speelden de jongens van de groepen 5/6 
de tweede ronde van het schoolvoetbaltoernooi. 
Helaas zijn ze in deze ronde gestrand, maar we zijn 
sowieso trots op ze! Bij deze willen we de begeleiders 
ook hartelijk bedanken voor de hulp bij dit toernooi. 
 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
ZWART WIT GRIJS: DE NEDERLANDSE 
POLITIE IN DE TWEEDE 
WERELDOORLOG 
Za 14 april 2018 t/m zo 04 november 2018 Almere 

PIT Veiligheidsmuseum presenteert de tentoonstelling 
‘Zwart Wit Grijs van 14 april tot en met 4 november: 
de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog.’ 

Zwart Wit Grijs 
 
Met de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland 
vanaf mei 1940 kwam de Nederlandse politie in een 
lastige situatie. Enerzijds moest zij de Nazi-Duitse 
verordeningen uitvoeren en anderzijds moest zij de 
Nederlandse bevolking beschermen. Tussen 
collaboratie met Nazi-Duitsland (zwart) en verzet 
tegen Nazi-Duitsland (wit) zat een groot grijs gebied. 
Hoe ging de Nederlandse politie om met de 
toenemende onderdrukking? 
 
Aan de hand van objecten, documenten, foto’s, 
video's en persoonlijke verhalen geeft de 
tentoonstelling een genuanceerd beeld van de 
Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog. In 
video-interviews geven politiemensen van nu reactie 
op politiemensen van toen en geven zij voorbeelden 
van eigen dilemma's waar zij mee geconfronteerd 
worden. De objecten van de tentoonstelling komen uit 
de Nationale Collectie Politie en de Collectie Kalf. 
 
De tentoonstelling is van 14 april tot en met 4 
november 2018 te zien bij PIT Veiligheidsmuseum. 
http://www.pitveiligheid.nl/zien-en-
doen/tentoonstelling-zwartwitgrijs-de-nederlandse-
politie-in-de-tweede-wereldoorlog  
 
 

LENTEFEEST DE BEESTENBENDE  
Zondag 22 april 2018 Almere 

Op zondag 22 april viert Stad & Natuur op 
Kinderboerderij de Beestenbende het jaarlijkse 
lentefeest van 12.00 - 16.00 uur! 

Kinderboerderij de Beestenbende in Almere Buiten 
viert dat het weer lente is. Het wordt te warm voor de 
dikke winterjassen van de schapen, daarom worden 
ze geschoren. Kom je tijdens het Lentefeest van 
zondag 22 april kijken hoe dat gaat? Natuurlijk kun je 
ook kennis maken met de dieren van de 
kinderboerderij, waaronder geiten, schapen, varkens 
en kippen. Tussen 12.00 en 16.00 uur ben je welkom. 
Naast het schapen scheren zijn er ook nog andere 
activiteiten zoals kindertheater en creatieve 
workshops. https://www.stadennatuur.nl/  

 

LENTEWANDELING 
OOSTVAARDERSBOS - ALMERE 
Meerdere data vanaf: zo 25 maart 2018 t/m za 28 april 2018 

Almere 

Kom dit voorjaar naar het Oostvaardersbos voor een 
lentewandeling met de gids van Staatsbosbeheer. 

De eerste jonge dieren zijn geboren, zoals de pullen 
van de grauwe gans en de kalfjes van de 
heckrunderen. Een mooie wandeling waarbij je de 
dieren in hun natuurlijke omgeving kunt observeren. 
Zo vlak na de winter is dit deel alleen toegankelijk 
onder begeleiding van de gids van Staatsbosbeheer, 
om de rust nog wat te bewaren.  
De excursie start om 13.30 uur in de filmzaal van het 
Natuurbelevingscentrum (1ste etage) met een kopje 
koffie of thee en een korte film waarna u met uw gids 
het afgesloten gebied in gaat. De wandeling duurt tot 
15.30 uur. Na de wandeling kunt u desgewenst 
genieten van vers gemaakte soep van de dag met 
stokbroodje in het Natuurbeleving centrum. Even 
lekker bijkomen! 
Het arrangement is eventueel ook uit te breiden met 
een lunch voorafgaand aan de wandeling. 
 
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/oostva
ardersplassen/lentewandeling-
oostvaardersplassen-almere  
 
 

RONDLEIDINGEN TOEKOMSTIGE 
FLORIADETERREIN 
Meerdere data vanaf: zo 22 april 2018 t/m za 26 mei 2018 

Almere 

Gemeente Almere organiseert in samenwerking met 
Floriade Almere 2022 BV rondleidingen over Utopia 
en het Weerwatereiland/Vogeleiland. 

Utopia en het Weerwatereiland/Vogeleiland vormen 
een belangrijk onderdeel van het toekomstige 
Floriade-terrein.  
Momenteel zijn de voorbereidingen voor met name de 
aanleg van wegen in volle gang. Desondanks krijgt u 
een goede indruk van wat er nog allemaal aan groen 
staat en gaat komen. Wilt u weten hoe het gebied er 
in en na 2022 ongeveer uit gaan zien? Geef u dan 
snel op.  
 
Het aantal personen dat deel kan nemen aan de 
rondleiding onder leiding van deskundige gidsen 
bedraagt maximaal 15 personen. Bij deelname is het 
raadzaam om laarzen en of stevige wandelschoenen 
te dragen. Deelname aan de rondleidingen is op 
eigen risico.  
 
Het is helaas niet toegestaan om honden mee te 
nemen. Ook is de rondleiding niet geschikt voor 
kinderen onder de 10 jaar.  
Mail uw naam en telefoonnummer met de datum en 
tijd dat u mee wilt doen naar rondleiding@almere.nl U 
krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw 
deelname.  
 
rondleiding@almere.nl  
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KINDERFILM: RITA EN KROKODIL 

21 april 2018, van 11:00 tot 11:45 en 12.00 | 
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: € 3,50 

 
Rita is een vastberaden kleuter met een altijd 
hongerig vriendje, Krokodil. In acht lieve en sfeervolle 
verhaaltjes wordt het leven van een vierjarige, 
vastberaden en fantasievolle kleuter, op herkenbare 
wijze neergezet. 
Krokodil woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk 
bestaat hij enkel in de fantasie van Rita. Het zou 
kunnen dat Rita en Krokodil eigenlijk niet veel verder 
komen dan de tuin van oma of onder het vloerkleed in 
haar kamer. Rita's fantasie brengt hen echter overal 
waar ze maar willen. Met Krokodil in de buurt, is er 
altijd wat te beleven. 

 
Kosten: € 3,50 

Kaarten zijn te krijgen bij de klantenservicebalies in de 
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 

Koop kaarten via iDeal 
 

 

JONGE KIND FESTIVAL 

21 april 2018, van 11:00 tot 15:00 | Bibliotheek Stad 

Kosten: Divers 

 
Met het Jonge Kind Festival op zaterdag 21 april 
wordt de Week van het Jonge Kind Almere 2018 
afgesloten! Dit is speciaal voor ouders en opa's en 
oma's met (klein)kinderen van 0 tot en met 6 jaar. 
Er is verspreid over de bibliotheek van alles te doen. 
Er is een bioscoop speciaal voor peuters, een 
poppendokter komt langs om alle knuffels te 
repareren, er is spetterende dansworkshop, je kunt 
plantenpotjes knutselen, geschminkt worden of 
gezonde traktaties maken. Er valt ook voldoende te 
leren zoals gebarentaal voor jonge kinderen, de 
belangrijkste tips van een kraamverzorgende of een 
lezing over ruzie tussen broertjes en zusjes. 

Het programma tot nu toe. Er komen nog steeds toffe 
activiteiten bij, dus hou het overzicht in de gaten! Het 
volledige programma is hier altijd terug te vinden 

• Babyclub aan tafel - het JKC 
• Peuterbios - Rita en de krokodil, 2+ (11.00 & 12.00 
uur) 
• Poppendokter - JGZ 
• Dansworkshop - Kids Dance Academy 
• Knutselen - GO! Kinderopvang 
• Natuurlijk voor het gezin 
• Schminken - SweetArtZZ 
• Warrior Skilzz Monkey's & Ninja's workshop - 
Warrior Academy 
• Plantenpotjes maken - kinderWORLD 
• Almere zoekt pleegouders - Vitree 
• Gezonde traktaties maken (11.00-13.00 uur) - JGZ 
• Gebaren op Maat 
• Dansoptreden - Kids Dance Academy 
• Voorlezen - de nieuwe bibliotheek (11.00, 12.00, 
13.00 & 14.00 uur) 
• KAF 
• Ruzie tussen broertjes en zusjes - JGZ 
• Knutselen - Kidsproof Almere 
• MegaSpellen (Jenga & 4 op een rij) - kinderWORLD 
• Mini workshop kraamverzorgende - de Kraamvogel 
• Sport Medisch Centrum Almere 
  
JEUGDTHEATER 7+: CYRANO DE 
BERGERAC 

22 april 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, 
de nieuwe zaal 

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

 
Cyrano, een beroemde dichter, is verliefd op Roxane. 
Maar Cyrano vindt zichzelf te lelijk door zijn enorme 
neus en denkt dat hij bij Roxane geen kans maakt. 
De mooie Christian is ook verliefd op Roxane. Maar 
Christian vindt zichzelf te dom. Hij kan geen mooie 
dingen zeggen en brieven schrijven. Christian vraagt 
daarom de dichter Cyrano om hulp. Cyrano stemt toe. 
Hij schrijft betoverend mooie brieven voor Roxane en 
hiermee weet Christian Roxane te veroveren. Maar 
als Roxane ooit achter de waarheid komt, van wie 
houdt ze dan werkelijk? 
 
Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,- 

Kaarten: verkrijgbaar bij 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=2035;a_id=1275
https://www.kidsproof.nl/Almere/Uitagenda/Week-van-het-Jonge-Kind-Almere/jonge-kind-festival-gratis-bibliotheek
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