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TER INFO: WISSELING & EXTRA 
Na de meivakantie zal er een wisseling plaatsvinden 
onder het personeel. Juf Femke zal dan met juf Irma 
groep 4A een nieuw duo vormen en juf Diana zal naar 
groep 1/2A verhuizen en samen met juf Jeannette 
deze groep gaan draaien. De ouders van de 
leerlingen van deze groepen zijn hiervan via de 
directie op de hoogte gebracht.   
Juf Diana zal op woensdag, volgens een vast rooster, 
kinderen meenemen uit alle groepen 1- 2 voor extra 
instructies. Juf Selvide zal dit op dinsdag en 
donderdag ook doen bij deze groepen. Zij heeft 
afgelopen tijd de taken van juf Karin 
(onderwijsassistente) overgenomen zodat zij rustig 
kon herstellen na een operatie. Juf Selvide heeft ook 
afgelopen weken ingevallen voor juf Sylvia die 
wegens ziekte afwezig is. Juf Karin zal na de 
meivakantie haar taken weer volledig invullen. Wij 
hopen juf Sylvia na de meivakantie ook weer te 
mogen verwelkomen.  
 

 
INSCHRIJVEN 4-JARIGEN/ 
VERHUIZINGEN 
Wij beginnen alweer langzamerhand aan de planning 
voor het volgende schooljaar. Mochten er nog 
broertjes/zusjes zijn die komend schooljaar 4 jaar 
worden maar nog niet zijn ingeschreven, dan kunt u 
een inschrijfformulier ophalen bij Miranda 
(administratie), zodat wij rekening met hen kunnen 
houden met de verdeling van de groepen 1/2. 
Gaat u verhuizen waardoor uw kind(eren) eventueel 
naar een andere school gaan volgend schooljaar, 
willen wij dit ook graag weten. Ook dit graag 
doorgeven aan Miranda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCHRIJVEN AUDITIES 
TALENTENSHOW MIDZOMER-
BUURTFEEST 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen zich 
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 hele 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. 
 
 

KAMP GROEP 8 
Na de meivakantie gaan de leerlingen van de groepen 
8 van woensdag t/m vrijdag op kamp. Wij wensen ze 
alvast heel veel plezier en mooi weer! 
 
 

 
 

 
TIPS VOOR DE MEIVAKANTIE 
 
KONINGSDAG: VLAGGETJESROUTE BIJ 
BUITENCENTRUM ALMEERDERHOUT 

Vrijdag 27 april 2018 
Almere 
Kom op Koningsdag samen met je kinderen genieten 
van de rust en de natuur in het Almeerderhout. Volg 
de vlaggetjesroute en doe mee aan een spelletje 
koekhappen. Aan het eind van de route wacht er een 
verrassing op je. Wandel mee en ontdek wat het is! 
Deelnemen kan tussen 10.00 - 15.30uur 
 
Kosten kind: €2,50  
Begeleiding is gratis 
Meer weten of alvast reserveren? dit kan via de link 
http://wqd.nl/2K8i  

 

Agenda: 
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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wqd.nl/2K8i


KONINGSDAG IN ALMERE 
Kom je Koningsdag in Almere vieren? Van donderdag 
17.00 tot vrijdag 17.00 uur is er van alles te beleven! 
Koningsdag duurt in Almere altijd twee dagen! Op 
donderdagavond vanaf 17.00 uur beginnen de 
vrijmarkten in de centra van Almere Centrum en 
Almere Buiten. De hele nacht kun je hier struinen 
langs de kleedjes voor mooie hebbedingetjes. Op de 
Grote Markt is het de hele avond gezellig met 
optredens van Dj’s. Op Koningsdag zelf is het feest in 
heel Almere. De vrijmarkten worden dan uitgebreid 
naar het centrum van Almere Haven en rondom het 
Klokhuis in Poort. Speciaal voor kinderen is er 
vrijmarkt in het Lumièrepark en op het schoolplein van 
basisschool De Archipel. 

 

VAKANTIE ACTIVITEITEN BIJ 
OUTDOORPARK SEC SURVIVALS 
Beleef knallende avonturen en spetterende 
uitdagingen in de meivakantie. Outdoor park SEC 
Survivals heeft een vakantieprogramma vol 
superleuke activiteiten! Avontuurlijke uitjes in de 
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 
Vakantie activiteiten voor kinderen en gezinnen.  
Beleef knallende avonturen en spetterende 
uitdagingen in je vakantie. Zo kun je boogschieten, 
survivallen, vuurtje stoken, op zoek gaan naar de 
schat en nog veel meer. Iedere dag is er iets 
spannends te beleven. 
Om deel te nemen aan de vakantie uitjes kan je 
alleen komen of met je zus, buurjongen, nichtje, 
ouders, of verzorger. Je beleeft gegarandeerd een 
super avontuur tijdens je vakantie.  
www.sec-survival.nl  
Kijk voor het volledige vakantieprogramma op 
https://www.sec-survivals.nl/vakantie  

 

KIDS: WATERSPORTCURSUS BIJ 
HADDOCK 
Van 30 april t/m 2 mei heeft Haddock een superleuke 
watersportcursus voor kinderen vanaf 7 jaar van 9.30-
16.00 uur! 

’s Ochtends ga je allerlei land- en wateractiviteiten 
doen zoals kanoën, survivallen, vlot bouwen en als 
het weer het toe laat windsurfen en ’s middags ga je 
zeilen in de Jabu en de Valk.  
 
De cursus bedraagt 90,= per kind. 
Een door Haddock verzorgde lunch is bij de prijs 
inbegrepen. 

http://www.haddockwatersport.nl/  
 

 
LENTEKRIEBELS 
Ma 30 april 2018 t/m vr 04 mei 2018 

Almere 
In de meivakantie van 10-16 uur organiseert Stad & 
Natuur een gratis lentekriebelweek voor gezinnen met 
jonge kinderen met leuke opdrachten en een 
wandeling op Stadslandgoed de Kemphaan. 

Het is weer lente! In het voorjaar kunnen de kleuters 
op de Kemphaan volop de lente beleven bij Stad & 
Natuur. De zon schijnt en het wordt warmer. Hebben 
jullie ook last van de groene lentekriebels? Kijk eens 
goed naar de planten en dieren in de lente. De 
bloembollen komen naar boven, de bomen maken 
weer blaadjes, alles staat in bloei en het land staat vol 
met jonge dieren! Met leuke opdrachten en een 
heerlijke wandeling langs onze jonge dieren en alles 
wat groeit en bloeit beleven de kleuters de 
lentekriebels! De opdrachten en de wandeling zijn 
gemaakt voor kleuters, je kunt de les en de wandeling 
op eigen gelegenheid ondernemen. 
http://www.stadennatuur.nl/  
 

 
HERDENKINGSCONCERT 4 MEI 
Vrijdag 4 mei Herdenkingsconcert op de Grote Markt 
met diverse artiesten. 
Op de Grote Markt start om 19.00 uur het vierde 
Herdenkingsconcert Almere.  
Vanaf 19.30 uur is er een rechtstreekse verbinding 
met de officiële dodenherdenking in Almere Haven. 
Om 20.45 uur opent burgemeester Franc Weerwind 
het concert op de Grote Markt officieel. Rond 21.00 
uur treedt Dwight Dissels, bekend van de Voice of 
Holland, op.  
Het concert is om 22.00 uur afgelopen.  
Kijk voor het complete programma op 
www.almerecentrum.nl 
 
KINDERHERDENKING 
Vrijdag 4 mei 19:30 – 20:15 uur: Kinderherdenking 
georganiseerd door  Stichting Bos der 
Onverzettelijken en Jeugdland Stad van Stichting de 
Schoor. Start: Jeugdland Stad in Almere Verzetswijk, 
herdenking is bij de Anne Frank-boom op het 

herdenkingsveld in het Bos der Onverzettelijken. 
 

5 MEI VIERING 
Op 5 mei vieren we de vrijheid en dat we sindsdien in 
vrijheid leven. In Almere Centrum zal daarom weer 
het Vrijheidsfestival plaatsvinden op diverse podia in 
de stad. Het programma hiervan kunt u vinden op 

http://www.bevrijdingsfestivalflevoland.nl/ar
tists/  
 
 
 
Voor meer uitjes en activiteiten kunt u kijken op 
www.stadennatuur.nl  
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kindera
genda.html  
 
 

Prettige  
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