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Regel van de maand;

.Je wist het eigenlijk al lang: Lopen en fluisteren op de gang!

woensdag 10 januari
donderdag 11 januari
woensdag 24 januari
donderdag 25 januari
dinsdag 30 januari
woensdag 7 februari
maandag 12 februari
dinsdag 20 februari
woensdag 21 februari
maandag 26 februari

playing gezonddag
luizenpluis
leerling vrije dag
voorleeswedstrijd
theesessie
playing gezonddag
inloopmiddag
leerling vrije dag, rapport gesprekken
rapport gesprekken
start voorjaarsvakantie t/m 2 maart

Er staan al enige weken drie fietsen in het fietsenrek bij school ben je je fiets vergeten
haal hem dan op.
Enquête schoolreis/schooluitje
Uit de enquête met betrekking tot de voorkeur voor een schoolreisje of een schooluitje is naar voren
gekomen dat men toch het liefst een schoolreisje wil. Daarom zullen we aan het begin van het
nieuwe kalenderjaar een datum gaan prikken en een schoolreisje gaan plannen, uiteraard houden
we u op de hoogte van alles wat hierbij hoort.
Decembertips
Op Kidsproof.nl/almere vind je de leukste gezinsuitjes en kinderactiviteiten in je omgeving. Tips om
er in de buurt op uit te gaan, kindvriendelijke restaurants, originele kinderfeestjes, fijne
kinderclubjes, mooie kinderwinkels, gezellige overnachtingsadressen en praktische adressen voor
zorg & opvoeding. Op de website vind je nu speciaal voor de kerstvakantie een uitgebreide Uitagenda
met leuke decembervoorstellingen, mooie kerstmarkten en warme choco-adresjes en handige blogs
met daarin kerstknutsel- en recepttips, tips-voor-een-kidsproof-oudejaarsavond, kerstdiner-op-schooltips, makkelijke feestkapsels en nog veel meer. Snel kijken dus!
Nieuwjaarstoost
Maandag 8 januari starten we op school om 08.30 uur in de middenruimte om het nieuwe
kalenderjaar in te luiden met een toost. Uiteraard bent u als ouder/verzorger ook welkom bij de
toost.
Playing gezonddagen
De playing gezonddag van 10 januari staat in het teken van de winter de activiteiten zullen daar
ook op afgestemd worden, de dag van 7 februari staat in het teken van landen.
Luizenpluis
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Op donderdag 11 januari willen we de kinderen weer controleren op hoofdluis, indien u om 08.30
uur even tijd heeft kunnen we uw hulp goed gebruiken ook hier telt vele handen maken ligt werk.
Cito
Vanaf 15 januari t/m 2 februari nemen we weer cito toetsen af bij de leerlingen, het is handig als u
in deze periode tandarts, ortho en dergelijke bezoeken na schooltijd plant.
Herinnering: Theesessie Sociale media.
In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgenodigd deel te nemen aan de theesessie over het gebruik
van sociale media. U wordt door Femke (Oké op school) meegenomen in de wereld van uw kind op
internet.
U kunt zich voor deze bijeenkomst nog steeds aanmelden door te reageren op deze nieuwsbrief.
Rapportgesprekken
De intekenlijsten voor de rapportgesprekken staan open vanaf vrijdag 9 februari 16.00 uur t/m
vrijdag 16 februari 8.00 uur
Begeleidende tekst AKT advertentie:
Op dit moment doen ruim 750 kinderen mee aan de gratis naschoolse sportlessen van het AKT en het
zou geweldig zijn als nog meer kinderen zich aanmelden. Voor de lessen KidsXtra, Gym+, Sport+ en
de ASM Academie zijn nog plekken vrij op verschillende locaties in Almere. En het AKT blijft
groeien! Zo worden bijvoorbeeld op het Avontuur in Almere Buiten extra lessen gestart. Vanaf
januari worden hier Gym+ lessen aangeboden voor kleuters en groep 3 t/m 5. Ga naar
www.sportiefalmere.nl om te zien waar jij mee wil doen!
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