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OPENING NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Woensdagochtend vond de opening van de Nationale 
Voorleesdagen plaats op het Zeemeeuwplein voor de 
groepen 1 t/m 4. Het podium was daarvoor al erg mooi 
versiert door enkele biebouders. Juf Ianthe, Janneke, 
Ellen en Irma speelden het boek: “Een huis voor Harry” 
na. Daarna werden er nog enkele poezenliedjes met de 
kinderen gezongen en waren de Nationale 
Voorleesdagen officieel geopend. Leuk dat er 
afgelopen dagen al ouders/opa’s en oma’s zijn komen 
voorlezen en leerlingen van de groepen 3 al voorlezen 
aan de leerlingen van de groepen 1/2. Deze week bent 
u ook nog van harte welkom om te komen voorlezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
Door de groei van de tussenschoolse opvang is 
Flexikids op zoek naar een overblijfmoeder voor 
dinsdag en of donderdag bij de groepen 1/2. Heeft u 
interesse dan kunt u reageren via een reactie op deze 
Digiduif of contact opnemen met Flexikids 036 535 
0942 
 

SNEEUWPRET 
Wat een feestje was het dinsdagmiddag toen er al snel 
een laagje sneeuw was gevallen! Er werden direct 
sneeuwballen gevechten gehouden, sneeuwpoppen 
gemaakt en zelfs geskiëd.    
      
      
      
      
      
      
      
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     

SCHOOLSCHAAKTOERNOOI   

Voor de 31ste keer organiseert Schaakvereniging 
Almere, in samenwerking met stichting Schaakschool 
Almere en Schaakbond Groot Amsterdam 
het SchoolSchaakToernooi Almere.  
Dit schaaktoernooi zal op zaterdag 23 maart vanaf 
12:30 uur plaatsvinden in het Topsportcentrum. 

Agenda: 
Maandag 28 januari:  MR vergadering 

Vrijdag 1 februari:  Gevleugeld podium 7A 

Vrijdag 1 februari: Afsluiting Nationale 

Voorleesdagen 

Maandag 4 februari:  Leerlingen vrij 

Vrijdag 8 februari:  1e rapport 

Dinsdag 12 februari:  10 min. gesprekken 

Donderdag 14 februari: 10 min. Gesprekken 

Maandag 18-vrijdag 22 feb: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



De hoogst geëindigde teams plaatsen zich voor de 
regionale wedstrijden in Amsterdam. Het winnende 
team in Amsterdam plaatst zich voor het Nederlands 
Kampioenschap Schoolschaken.  

Er is afgelopen week een Digiduif verzonden naar de 
ouders van de groepen 4 t/m 8 waarbij u de 
gelegenheid had om uw zoon/dochter hiervoor aan te 
melden. Tot nu toe hebben 2 leerlingen zich hiervoor 
opgegeven. 

Een schoolteam bestaat uit 4 tot 6 spelers en een 
begeleider. Leerlingen vanaf groep 4 kunnen meedoen 
aan dit toernooi, maar zij moeten wel enige 
schaakkennis hebben. 

Mocht uw zoon/dochter hieraan mee willen doen dan 
kunt u hem/haar voor 2 februari opgeven via een 
reactie op deze nieuwsbrief. Wilt u ook aangeven of u 
wel/geen begeleider kunt zijn. 

       

WIM BOS 40 JAAR IN HET ONDERWIJS 
Afgelopen dinsdag vierde Wim Bos, intern begeleider, 
zijn 40 jarige jubileum in het onderwijs. Dat moest 
natuurlijk gevierd worden (gelukkig was het geen 
gezonde maandag of woensdag ). 
 

 
 

JUF CLAUDIA ZWANGER 
Juf Claudia, onderwijsassistent bij de groepen 1/2, is 
zwanger! Zij zal dus voor het einde van dit schooljaar 
nog met zwangerschapsverlof gaan. Omdat de 
kleutergroepen al aardig vol raken en zij veel 
ondersteuning biedt aan de groepen 1/2 hopen wij 
tegen die tijd een passende oplossing te hebben 
gevonden voor haar afwezigheid.  
Van harte gefeliciteerd alvast met het aanstaande 
moederschap!! 
     

NASCHOOLSE SPORT BASKETBAL 
Aanstaande woensdag geeft juf Patricia naschoolse 
sport Basketbal voor de groepen 3 t/m 8. Indien uw 
zoon/dochter hieraan mee wil doen dan kunt het 
aanmeldingsformulier voor woensdag 12 uur inleveren. 
 
 
 

 
ONDERZOEK SOCIAAL GEDRAG BIJ 
KINDEREN 2-6 JAAR UvA 
Heeft u een kind van tussen de 2 en 6 jaar?  
Dan kunt u anoniem en vertrouwelijk meedoen aan een 
onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar 
sociaal gedrag bij kinderen. 
Ieder kind reageert anders op sociale situaties. 
Sommige kinderen vinden het spannend om met 
anderen om te gaan. Voor ouders, scholen en 
kinderdagerblijven is het belangrijk om hier meer over 
te weten, zodat wij deze kinderen kunnen helpen 
Wilt u de studenten helpen door een vragenlijst over het 
gedrag van uw kind in te vullen? Dan krijgt u er een 
samenvatting van de onderzoeksresultaten voor terug! 
https://uvapowl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eaCig8Fu
slsC5Ux  

 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Er is net een pasje van Optisport afgegeven dat op het 
grote plein is gevonden. Mocht uw zoon of dochter 
deze kwijt zijn dan kan hij bij de administratie worden 
opgehaald. Ook is daar deze week een bankpasje 
afgegeven.  
Kleine sieraden/sleutels etc. worden ook bij de 
administratie afgegeven indien gevonden, maar 
kleding/handdoeken/mutsen/sjaals/handschoenen etc. 
kunt u terugvinden in de mand die tegenover het 
kantoortje van Wim Bos staat. 
Deze zit inmiddels weer propvol met achtergebleven 
spullen van de gym/gevonden in een gang of op het 
plein. Mocht uw zoon/dochter iets kwijt zijn dan kunt u 
het daar waarschijnlijk in terugvinden. 
 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
       

NATIONALE VOORLEESDAG 
ALMEERDERHOUT 
Meerdere data tussen: za 26 januari 2019 en za 02 
februari 2019 
Almere 
Nationale Voorleesdagen! Kom dan luisteren in de 
winkel van Buitencentrum Almeerderhout op zaterdag 
26 januari en zaterdag 2 februari. De voorlezer van 
Staatsbosbeheer Almeerderhout neemt je mee in de 
wonderlijke wereld van een boek.  
Als onderdeel van de Nationale Voorleesdagen worden 
in een knusse setting in de winkel verschillende 
verhalen voorgelezen. Aanmelden kan voor 13.30 uur 
en 14.30 uur. Na afloop kun je een eigen knutselwerk 
maken, onder begeleiding van een vrijwilliger.  
Voor boeken en meer informatie: klik op 'meer 
informatie'  
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/stadsbo
ssen-almere/activiteiten  

 
 

BABY-BOEKEN-FESTIVAL 
Zondag 27 januari 2019 

Almere 

https://uvapowl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eaCig8FuslsC5Ux
https://uvapowl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eaCig8FuslsC5Ux
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/stadsbossen-almere/activiteiten
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/stadsbossen-almere/activiteiten


Op zondag 27 januari vindt in bibliotheek Stad een 
vrolijk doe-festival plaats voor alle Almeerse baby's en 
dreumesen en hun ouders. 

Op zondag 27 januari vindt in bibliotheek Stad een 
vrolijk doe-festival plaats voor alle Almeerse baby's en 
dreumesen en hun ouders  
Tijdens dit doe-festival staan de leukste babyboekjes 
van dit moment centraal. Daarnaast zijn er diverse 
activiteiten en valt er van alles te ontdekken, voelen, 
ruiken, dansen en bewegen deze middag. 
Zondag 27 januari 2019 Vanaf 13:00 tot en met 16:00 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/ 

 
JEUGDTHEATER: EEN HUIS VOOR HARRY 
(2+) 
Zondag 27 januari 2019 
Almere 
Op zondag 27 januari is in de nieuwe zaal in bibliotheek 
Stad om 15.00 uur de jeugdtheatervoorstelling 'Een 
huis voor Harry' te zien. 

Voorstelling gebaseerd op het Prentenboek van het 
Jaar 2019 over Harry de huiskat die het liefste binnen 
zit. En als hij dan een keer buiten is verdwaalt hij 
hopeloos. 
 
Harry de huiskat doet niets liever dan binnen zitten. Hij 
komt nooit buiten. Tot vandaag. Vandaag verleidt Vera 
Vlinder Harry om buiten te spelen. Al spelend raakt 
Harry steeds verder van huis. En dan ineens is Vera 
Vlinder verdwenen en is Harry alleen. Waar is Vera? En 
waar is zijn huis eigenlijk? 
Harry zoekt hoog en Harry zoekt laag. Harry zoekt links 
en Harry zoekt rechts. Weg is Vera en weg is zijn huis. 
Harry is verdwaald. Maar met de hulp van alle kinderen 
in de zaal kan Harry vast de weg naar huis weer 
terugvinden. 
De voorstelling is gebaseerd op het Prentenboek van 
het Jaar 2019 Een huis voor Harry van Leo Timmers. 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/ 
 

 
 

PEUTERBIOS: KLEINE ANNA EN LANGE 
OOM (AL) 
Zondag 27 januari 2019 12.30-13.30 uur 

Almere 
Zondag 27 januari is het weer Peuterbiostijd in de 
nieuwe bibliotheek Stad. Dit keer draaien we de film 
'Kleine Anna en lange oom'. 

Beleef je eerste bioscoopervaring in de PeuterBios! 
Gedempt licht, zachter geluid en de film duurt korter of 
bestaat uit meerdere verhaaltjes. Elke laatste 
donderdag van de maand een nieuwe en leuke film in 

de bibliotheek. 
Kleine Anna en lange oom: Vrolijke tekenfilm over de 
belevenissen van twee heel verschillende, maar 
onafscheidelijke vrienden. Anna is klein en gek. Lange 
oom is groot en behoedzaam. Ze bouwen een 
boomhut, vermaken zich met rommel, bakken een taart, 
gaan vissen en als er een dik pak sneeuw ligt maken ze 
samen een skitocht. Herkenbare en speelse avonturen 
voor de jongste kijkers. 
Verhalen vol avontuur en vindingrijkheid over 
vriendschap en waarom het goed is om verschillend te 
zijn. 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/  
 

 
JEUGDTHEATER: PAK'M 
Zondag 27 januari 2019  
Op zondag 27 januari gaat peutervoorstelling PAK'M in 
Première: Een wervelende theaterervaring voor drie 
jaar én ouder van Theatergezelschap BonteHond. 
PAK'M speelt om 11:00 én 15:00 uur 

Laat je meevoeren in de flitsende wereld van PAK’M: 
Een heuse achtervolging met de nieuwste 
camouflagetechnieken, klassieke misverstanden en 
spannend achter-elkaar-aange-ren. Wie pakt 
uiteindelijk wie? En heeft hij dan wel de juiste te 
pakken? En is de weg niet veel leuker dan het 
uiteindelijke doel? 
 
Drie ogenschijnlijk “volwassen” presentatoren vechten 
in een tv-studio om aandacht. Allemaal willen ze de 
microfoon. En daar waar er twee vechten om één been 
gaat de derde er mee heen, genoeg reden voor een 
race met een verrassende eindstreep. 

 
Het fantasievolle decor biedt veel mogelijkheden tot 
verstoppen, wegduiken en het betere poppenkastspel. 
Zo ontstaat een voorstelling in de geest van Tom en 
Jerry, De Dikke en de Dunne, Road Runner en Bugs 
Bunny maar dan op Duploniveau. Voor de 
allerkleinsten en iedereen die het stiekem nog steeds 
leuk vindt om verstoppertje te spelen.  
PAK’M is de opvolger van de peuterhit AaiPet die de 
afgelopen drie jaar meer dan dertigduizend kinderen 
over de hele wereld op het puntje van hun stoel kreeg. 
Wederom met medemaker en componist Wim Conradi 
en acteur Dionisio Matias. 
https://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/bonte-
hond-pak-m-3plus-premiere/  
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