Nieuwsbrief
11 september
2020
Voor in de agenda
14 september

Studiedag: alle kinderen
vrij

15 september

MR-vergadering

21 september

Start projectweken

24 september

Infoavond

28 september
– 2 oktober
30 september

Cito inhaalweek

8 oktober

Afsluiting projectweken

Start Kinderboekenweek

Schoolfoto’s
De schoolfoto's zijn
binnen en kunnen op
woensdag 16 en
donderdag 17
september worden
opgehaald bij de
administratie.
Aangezien ouders de
school niet binnen mogen, zal Kitty op
woensdag- en donderdagochtend tussen
08.30 en 09.00 uur buiten op het
schoolplein aanwezig zijn met alle
foto’s. Bij het ophalen vragen we u wel de
1,5 meter afstand te bewaren.
Foto’s die niet zijn opgehaald, worden na
deze dagen teruggezonden.
De foto's zitten in een dichte
verpakking. Zodra u deze openmaakt,
bent u verplicht minimaal 1 velletje af te
nemen. De kosten zijn:
•

€5,00 voor 1 velletje.

•
•
•

€8,00 voor de gehele set (2 velletjes
met portretfoto's + de groepsfoto).
€7,50 voor alleen de gezinsfoto (2
foto's).
€11,50 voor de gehele set + 2
familiefoto's.

U kunt alleen contant afrekenen met
gepast geld, want er is op school geen
wisselgeld aanwezig.

Maandviering/projectweken
De maandvieringen gaan voorlopig
vanwege de corona regelgeving niet
door. We hopen de maandvieringen in de
tweede helft van het schooljaar weer te
kunnen opstarten en hopen dat we daar
dan ook weer ouders bij mogen
uitnodigen.
De projectweken gaan we wel als school
gezamenlijk openen, maar helaas zal ook
dat zonder ouders gebeuren. We zijn nog
aan het bekijken hoe we de projectweken
gaan afsluiten.

Infoavond
Voor de infoavond op 24 september
hebben we een vorm kunnen vinden,
waarbij we toch ouders kunnen
ontvangen op school. Hier zijn wel
bepaalde regels aan verbonden. In de
brief die uw zoon/dochter afgelopen
maandag mee naar huis heeft gekregen,
heeft u hierover kunnen lezen. Vandaag
was de laatste dag om het invulstrookje
voor de infoavond bij ons in te leveren.
Eind volgende week krijgt u het strookje

met de tijd waarop u bent ingedeeld
retour.

Ventileren: vest mee
Een van de maatregelen die we op school
moeten nemen om coronabesmetting te
voorkomen, is het regelmatig ventileren
van de klaslokalen. Dit betekent dat een
paar keer per dag (tijdens de pauzes) de
ramen tegen elkaar worden opengezet.
Door het ventileren kan het op sommige
momenten wat frisser aanvoelen in de
klas. Als uw kind het snel koud heeft, is het
prettig dat het een vest of iets dergelijks bij
zich heeft, dat makkelijk aan en uit te
trekken is.

Van de
peuterspeelzaal…
Jeetje wat vliegt de tijd. Het is alweer half
september en het is dus ook alweer een
maand geleden dat we na de
zomervakantie mochten starten. Op de
peuterspeelzaal zijn we druk bezig met het
thema ‘eten/restaurant’: ijsjes knutselen,
tafels dekken, messen, vorken en lepels
sorteren, enz. We hebben een "echt"
restaurant in de gang gemaakt, waar we
heerlijk in mogen spelen.
Er zijn weer wat plekjes vrij dus kent u nog
peuters die graag bij ons zouden willen
komen spelen? Neem gerust contact op
of kom even langs! Wij zijn open op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.15 uur tot 12.15 uur en bereikbaar via
telefoonnummer 06-34114655. Hopelijk tot
snel!

Nieuws van andere
partijen
Echnaton
Echnaton organiseert sportweken. Van 7
september tot 9 november kunnen
kinderen elke dag sporten op de
playground (naast de sporthal) van 15.30
tot 17.30 uur.

Hockeyclub Buitenhout MHC
Bij Buitenhout MHC (Almere Buiten) mag je
op 13, 20 en 27 september, tussen 10.00 en
11.00 uur, 3x gratis meetrainen om te kijken
of je hockey een leuke sport vindt. Onder
leiding van ervaren trainers ga je met
leeftijdsgenoten lekker aan de slag met
een hockeystick en een bal. Je moet je
(i.v.m. verzekeringen) alleen even
aanmelden via ons inschrijfformulier:
https://bit.ly/354Mg0j. Mocht je het na 3x
gratis meetrainen toch geen leuke sport
vinden, dan verwijderen we je gegevens
uit ons systeem. Als je je hebt ingeschreven
ontvang je een mailtje met uitnodiging en
meer informatie.
Voor meer informatie kun je ook terecht
op www.buitenhoutmhc.nl/komerbij.
Hopelijk tot snel!

ANWB Fonds
Er ligt een bedrag van € 10.000 te wachten
op 12 inspirerende maatschappelijke
projecten. Het geld komt van het ANWB
Fonds. Vanaf 31 augustus 2020 kunnen
scholen, particulieren en andere
organisaties zich aanmelden en zo kans
maken dat hun project gerealiseerd wordt.
Heeft u ook een idee waarmee Nederland
mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger
wordt? Het ANWB Fonds helpt lokale
initiatieven of projecten in het hele land
met een financiële bijdrage. Denk
bijvoorbeeld aan het verkeersveiliger
maken van de schoolomgeving of de
school toegankelijk maken voor mensen
met een beperking. Of zit u met een
uitdaging met betrekking tot het
doorvoeren van de corona-maatregelen
binnen deze drie thema's? Met de
speciale campagne ‘ANWB Fonds helpt je
op weg’ steunt het ANWB Fonds
twaalf projecten – één per provincie – met
een financiële bijdrage van maximaal
€10.000 zodat uw plan werkelijkheid kan
worden! Aanmelden kan tussen 31
augustus en 6 oktober. Na een selectie
kan iedereen in Nederland een stem
uitbrengen via
www.anwb.nl/anwbfondshelpt op het
meest inspirerende project.

Uit de top 3 per provincie wordt half
december door de ANWB
Adviescommissie één project in iedere
provincie tot winnaar gekozen. In januari
2021 is de prijsuitreiking.
Stuur uw project in via
www.anwb.nl/anwbfondshelpt uiterlijk 5
oktober!
Voor vragen mailt u naar:
donaties@anwb.nl

