
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 
Vrijdag 29 november: 
Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
Donderdag 5 december 
Sinterklaas feest, 
alle leerlingen vanaf 12 uur vrij 
 
 
 
 
 

 

Editie 8 november 2019 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen week is onze directeur Paul weer gedeeltelijk begonnen op de 
Zeetuin. Eerder deze week hebben wij u geïnformeerd dat hij 1 dag in de 
week op de Zeetuin zal zijn. Dit zou op de dinsdagen zijn, maar op advies 
van de fysiotherapeut is dit veranderd naar de maandagen. Vooralsnog zal 
ik de dagelijkse leiding op me blijven nemen en zal Paul de formele taken 
op zich nemen. Ina zal voornamelijk op het Samenspel re-integreren. We 
zijn blij dat Paul en Ina weer begonnen zijn.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Fimmy van der Meer 
Plaatsvervangend directeur 
 
 

Gratis sport- en beweeglessen van het 
AKT 

Doet uw kind al mee aan de gratis 
naschoolse lessen van Almere 
Kenniscentrum Talent (AKT)? Op elf 
locaties in Almere kunnen kinderen uit 
groep 1 t/m 8 onder begeleiding van 
ervaren gymleerkrachten van ASG en 
Prisma extra bewegen en sporten. Het 
AKT biedt vijf verschillende lessen. Twee 
hiervan zijn voor alle kinderen 
toegankelijk: Gym+ en Sport+. Voor de 
andere drie lessen, KidsXtra, SportXtra 
en ASM Academie, worden kinderen 
persoonlijk uitgenodigd door hun 
gymleerkracht. 

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt 
voor KidsXtra, SportXtra of ASM 
Academie, maar heeft uw kind (nog) 
geen uitnodiging ontvangen? Neem dan 
contact op met de gymleerkracht.  

Wilt u meer informatie over de inhoud 
van de lessen en bent u benieuwd hoe 
dit er in de praktijk uit ziet? Bekijk dan 
het AKT 
filmpje: https://youtu.be/eSreNKqc1n8. 
De locaties, data en 
inschrijfmogelijkheden vindt u 
op www.sportiefalmere.nl. 

 

 
 
 
 
 
 

Sinterklaas - versiermiddag > Oproep hulpouders 

Sinterklaas komt alweer bijna in het land! Vanaf a.s. maandag (11 nov.) 

begint het Sinterklaasjournaal alweer op televisie. Dit is altijd een 

spannend verhaal in aanloop naar de komst van de goedheiligman en zijn 

pieten in Nederland. Op zaterdag 16 november komt Sint in Nederland 

aan. Dan willen we de kinderen op de maandag daarna natuurlijk 

verrassen met een versierde school.  

Wie kan er volgende week vrijdagmiddag 15 november na schooltijd (na 

15.15 uur) helpen? 

Wij zoeken enthousiaste ouders die De Zeetuin willen omtoveren in een 

geweldige Sint sfeer. Vele handen maken licht werk, dus hoe meer ouders 

komen helpen, des te eerder zijn wij klaar.  

Opgeven kan bij uw eigen groepsleerkracht! 

Schoolfruit 

 

Vanaf volgende week woensdag wordt er weer 

drie dagen in de week gratis fruit verstrekt aan de 

leerlingen. In de bijlage kunt u hier meer over 

lezen.  

 
 

Leuke voorstelling 

Groep 6 en groep 8 zijn vanmorgen naar de gratis voorstelling 

‘Vreemde Streken’ van theatergroep Oorkaan geweest. Het was een 

enorm succes; de leerlingen hebben genoten! 

 

 

https://youtu.be/eSreNKqc1n8
http://www.sportiefalmere.nl/

