
 
 

21 januari t/m 25 januari 
 
CITO  
(met nog uitloop van 28 
januari t/m 30 januari 
 

4 februari t/m 8 februari 
 
Advies groep 8 + rapport 
 
15 februari 
Rapporten mee groep  
1 t/m 7 
 
11 februari en 13 februari 
10 minuten gesprekken 

. 
 

 

 

Elk gezin kent lastige tijden. Soms kun je wel wat hulp gebruiken. Vrijwilligers 
bieden ondersteuning aan ouders bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen 
tussen 0 en 14 jaar. 

Een gezin draaiende houden en kinderen opvoeden is een hele kunst, zeker als 
het niet allemaal vanzelf gaat. Soms wordt te veel zodat je het even niet meer 
aankunt. Een steuntje in de rug van Home-Start doet dan wonderen.  

Elk gezin is anders. Elke vraag ook. Daarom krijg je de ondersteuning die bij jou 
en je gezin past. Een vrijwilliger komt elke week langs en biedt een luisterend 
oor, geeft nuttige tips en wijst op voorzieningen en regelingen. Een vrijwilliger 
lost niet alle problemen op, maar helpt je wel op weg. Het is de bedoeling dat je 
gezin na verloop van tijd weer voldoende kracht heeft om zelf verder te kunnen 

Ook behoefte aan een vrijwilliger, neem vrijblijvend contact op met: Nienke 
Marissen 06 35 12 24 66 of mail naar: home-start.almere@humanitas.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

Editie 18 januari 
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Buurtpreventie iets voor U? 

Voor Muziekwijk Zuid kan Buurtpreventie nog wel wat mensen 

gebruiken. Een veilige buurt begint bij onszelf, het veilig houden 

van de buurt is al lang geen taak meer voor alleen de politie. 

We hebben in Nederland afgesproken dat we dit met zijn allen 

doen, dus politie, gemeente en de burger zelf. 

De buurtpreventie van Muziekwijk Zuid is opzoek naar nieuwe 

vrijwilligers,  

U kunt eerst 2 of 3 keer meelopen om te kijken of het wat voor 

u is, en krijgt u gelijk een indruk van wat we doen. 

U kunt zich aanmelden via: veiligmuziekwijkzuid@gmail.com 

 

 

 

Nieuw telefoonnummer 

of emailadres 

Heeft u een nieuw 

telefoonnummer of 

emailadres? 

Mail dit naar: 

d.oostenbrink@zeetuin.asg.nl 

Beste wensen 

Beste ouders/verzorgers, 

Dit is de eerste Zeepost van het jaar. Een beetje laat, maar wij 

willen iedereen alsnog veel gezondheid, geluk en plezier wensen 

voor 2019. 

Wij hopen dat alle wensen die op 1 januari zijn uitgesproken 

daadwerkelijk uitkomen en dat het jaar u alles brengt waar u op 

gehoopt had! 

28 februari laatste dag om in te schrijven op het 

VO  

Alle kinderen van groep 8 moeten vóór 1 maart 

zijn ingeschreven op het Voortgezet Onderwijs. Dit 

geldt voor de inschrijving op alle scholen in het 

Almeerse VO, behalve voor het Praktijkonderwijs. 

Donderdag 28 februari is dus de laatste dag dat u 

het inschrijfformulier kunt inleveren en waardoor 

uw zoon of dochter verzekerd is van een plaats op 

de school van uw keuze. Komt u later dan 1 maart, 

dan bestaat de kans dat deze school vol is. Ook 

kan het zijn dat uw kind moet loten om toegelaten 

te worden, omdat sommigen scholen gewoon niet 

genoeg plaats hebben om de toestroom van 

brugklassers het hoofd te bieden. 


