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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

donderdag 20 december Winterbal, start 17.30 uur 

vrijdag 21 december  alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

22 december t/m 6 januari kerstvakantie 

Maandag 7 januari hoofdluis controle 

Regel van de maand januari; druiven, appels, bananen of peren, 

                 Iedereen doet mee aan gezond trakteren 

 

Vervanging voor groep 5 

Juf Lalenya is al weer een aantal weken afwezig. De leerlingen van groep 5 hebben hierdoor van 

veel verschillende leerkrachten les gehad. 

Vanaf dinsdag18 december is meester Bas de leerkracht voor deze groep. De ouders van groep 5 

hebben hier al een bericht over ontvangen. 

Wij wensen Bas veel plezier op de Achtbaan. 

 

Winterbal. 

Donderdag 20 december is het winterbal op de Achtbaan. Om 17.30 uur starten we in de groepen 

met een diner. U kunt hiervoor bij de klassen aangeven wat u aan uw kind meegeeft voor het 

diner. 

Om 18.30 uur is het diner afgelopen en kunnen de kinderen naar de disco in de hal. Het is 

belangrijk dat uw kind het kaartje voor de disco bij zich heeft en afgeeft als hij/zij de zaal in gaat. 

Het winterbal is om 19.30 uur afgelopen. 

Tijdens het diner kunt u als ouder genieten van de muziek van de DJ onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

In een eerder bericht heeft u kunnen lezen hoe u aan een kaartje voor deze avond kunt komen. 

 

Meenemen bord en bestek voor diner 

Het is de bedoeling dat alle kinderen uiterlijk woensdag een bord, bestek en beker meenemen voor 

het diner. Graag in een tas en eventueel voorzien van een naam. 

 

Wereldoriëntatie 

Sinds de herfstvakantie wordt er in de groepen 6/7 en 7/8 met de wereldoriëntatie methode Naud, 

Meander en Brandaan gewerkt. Deze methode gaat over de vakken geschiedenis, aardrijkskunde 

en geschiedenis. 

Er wordt gewerkt in blokken van ongeveer 3 weken. Per 3 weken wordt er een ander vakgebied 

aangeboden en afgesloten met een toets. Bijvoorbeeld eerst 3 weken geschiedenis, vervolgens 3 

weken aardrijkskunde en daarna biologie. De volgorde kan per groep verschillen. 

Groep 5 start na de kerstvakantie ook met deze methode. 

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 

 

Aanmelden vier jarige leerlingen. 

 

 

Belangrijke data: 
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Als u een kind heeft dat in het jaar 2019 vier jaar wordt en waarvan u wilt dat het naar de 

Achtbaan gaat, is het belangrijk dat u een afspraak maakt met de directeur Monique van den 

Eshof. 

Dit om er voor te zorgen dat u er zeker van bent dat er inderdaad een plaats voor uw kind is in de 

kleutergroep. Maar ook voor ons om te weten hoe de groepen er in 2019 uit zien. 

 

Bij deze nieuwsbrief is toegevoegd een flyer voor het galafeest in Stedenpunt. 

 

 

Decembertips voor gezinnen 

De website www.Kidsproof.nl/almere is helemaal in kerstsfeer ondergedompeld, speciaal voor alle 

ouders in Almere en omgeving. Je vindt er een overzicht met alle kerstactiviteiten, leuke 

decembervoorstellingen, mooie kerstmarkten, warme choco-adresjes én handige blogs met 

daarin kerstknutsel- en recepttips, tips-voor-een-kidsproof-oudejaarsavond, kerstdiner-op-school-tips, 

makkelijke feestkapsels en nog veel meer. Snel kijken dus!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kidsproof.us4.list-manage.com/track/click?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=4be3aee2cb&e=98d03a94fc
https://kidsproof.us4.list-manage.com/track/click?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=6662e58b74&e=98d03a94fc

