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Maandag 28 november   theesessie / optredendag 

Maandag 5december   sint 

Dinsdag 6 december   leerling vrije dag 

Donderdag 8 december  fruituitdeeldag 

Donderdag 22 december  winterwonderdag 

Vrijdag 23 december   begin van de kerstvakantie  

Maandag 9 januari   1e schooldag in het nieuwe kalenderjaar 

Dinsdag 10 januari   fruituitdeeldag 

Donderdag 12 januari    playing gezonddag 

Woensdag 25 januari   leerling vrije dag 

Donderdag 26 januari   fruituitdeeldag 

Vrijdag 27 januari    optredendag 

 

Theessessie maandag 28 november 

De theesessie heeft als thema het programma GO! En u kunt de plannen van het schoolplein in 

zien. Daarnaast is er ruimte om zelf een onderwerp in te brengen.  

we zien u graag om 08.35 uur in de middenruimte, tot dan. Juf Martina & juf Esther 

 

Optredendag 

Maandag a.s. is er weer een optredendag. Het thema is “Leuk is Anders”.  

Om 09:30 staat groep 3 op het podium en mogen de ouders van de leerlingen van groep 3 komen 

kijken in de middenruimte.  

Van 14:00 uur tot 14:45 uur ‘s middags zijn alle lokalen open en kunnen alle werkstukken, liedjes 

en andere activiteiten rondom het thema Leuk is Anders worden bezocht en bewonderd.  U bent 

welkom in de klas(sen) van uw eigen kind(eren) maar vervolgens mag u ook samen met uw 

kind(eren) een bezoekje brengen aan de andere klassen van de school om te zien wat daar gemaakt 

is.  

Wij hopen op en grote opkomst zodat wij kunnen laten zien wat we geleerd en gemaakt hebben. 

Dus: 

08:30 uur: Theesessie voor en met ouders, o.l.v. de directie in de middenruimte. 

09:30 uur: Podiumoptreden groep 3. Ouders van groep 3 leerlingen welkom in de middenruimte. 

14:00 uur: Groep 1,2,3,4,5,6,7,en 8 tentoonstelling in het eigen lokaal. Alle ouders welkom. 

14:45 uur: Alle kinderen weer in de eigen groep aanwezig. 

15:00 uur: Iedereen naar huis. 

 

 

Belangrijke data 
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Sint 

Begin van de week hebben alle klassen een brief van Sinterklaas gehad, met daarin het verzoek om 

voor de pieten Pokémons te verstoppen in de school. De kinderen zijn druk bezig met knutselen 

hiervoor. Dinsdag 29 november mogen alle kinderen hun schoen zetten, maandag moet iedereen dus 

een schoen meenemen hiervoor. Op maandag 5 december zal de Sint ons komen bezoeken, de 

kinderen gaan eerst gewoon naar de klas en als we compleet zijn gaan we per klas naar buiten om 

Sint te verwelkomen, hierna zullen wij in school het sinterklaasfeest gaan vieren. Er hoeft deze dag 

geen 10 uurtje meegenomen te worden.  

 

Winterwonderdag 

Donderdag 22 december gaan de kinderen gezamenlijk lunchen, ieder kind kan een klein gerechtje 

meenemen, de leerkracht van iedere groep zal u hierover berichten.  

Alle kinderen mogen deze dag om 14.30 uur naar huis om zich te verkleden voor een 

winterwonderbal. Over de invulling en aanvang hiervan krijgt u via digiDUIF later bericht. 

Het bal duurt tot ongeveer 18.30 uur en dan begint de kerstvakantie! 

Vrijdag 23 december heeft iedereen vrij! 

 

Playing gezond 

De volgende playing gezonddag is op 12 januari in de week ervoor krijgt u via digiDUIF meer 

informatie over deze dag. 

 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage groeit gestaag. 

Inmiddels staat de teller bij de kleuteringang op 50% opbrengst ouderbijdrage. Dat betekent dat we 

op de helft zitten, op weg naar meer. Hopelijk kunnen we u de volgende keer melden dat we op de 

75% zijn aanbeland, maar we gaan natuurlijk voor de volle 100%. Helpt u mee? Heeft u de 

ouderbijdrage nog niet betaald? Doe dit dan alsnog snel. U kunt op de volgende manieren betalen  

Overmaken op rekening NL58 INGB 000 2175268 t.n.v. Ouderraad OBS de Achtbaan te 

Almere  

Vermeld duidelijk de naam van uw kind en in welke klas deze zit. 

Wilt u contant betalen dan kan dit ook bij de Ilonka Franken of Linda Rotgans. 

Indien u de ouderbijdrage niet kunt betalen willen wij hierover graag met u in gesprek zodat we 

regelingen kunnen treffen. U kunt hiervoor terecht bij Esther Kotte-Merks of Martina van Twiller. 

We kunnen het geld goed gebruiken want de decembermaand met alle feesten kost veel geld. Maar 

wist u bijvoorbeeld al dat de nieuwe tostiapparaten in alle groepen betaald zijn vanuit de 

ouderbijdrage. De kinderen smikkelen er volop van.  

 

Wisselingen leerkrachten na Kerstvakantie 

Zoals u heeft kunnen lezen in de schoolgids, is juf Lalenya na de kerstvakantie weer aanwezig en 

staat zij samen met juf Hetty voor groep 6. Meester Robert gaat van zijn welverdiende pensioen 

genieten. Juf Hetty blijft op woensdag in groep 3.  

Juf Martina staat op donderdag in groep 1 /2 samen met juf Galina en op dinsdag in groep 4. 

 

 

Bijlage: Jeugdsportfonds 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit.htm 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit.htm

