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Schoolplein 
Beste ouders/ verzorgers, 
Vrij recent werden we benaderd over een 
opknapbeurt van het schoolplein. Op de 
Bosgouw is de glijbaan en het kleine klauterrek 
afgekeurd en zal weggehaald worden. Binnen de 
wijk zullen speeltoestellen verplaatst worden en 
er blijkt nauwelijks budget te zijn om het 
schoolplein aan te pakken. We hebben als school 
gereageerd op de plannen van de gemeente. We 
zijn best wel overvallen door het voorstel en zijn 
van tevoren niet gevraagd om mee te denken 
over de invulling van het plein. We hebben 
gevraagd om alsnog aanpassingen te doen zoals 
het plaatsen van een nieuwe hinkelbaan i.p.v. 
palen, een nieuwe glijbaan (i.p.v. een 
speelhuisje) en haken voor een net voor over de 
zandbak. We hebben gevraagd of de bankjes 
kunnen blijven staan en dat de wilgentunnel 
achter de bankjes geplaatst kan worden. De 
aannemer gaat zijn best doen om ons 
tegenvoorstel in te willigen. De aannemer wil zo 
snel mogelijk starten. We hebben gevraagd of de 
opknapbeurt in een vakantie kan plaatsvinden, 
helaas kan dat niet en dat heeft te maken met 
het budget dat voor het nieuwe jaar besteed 
moet worden.  
Ik heb een dubbel gevoel bij de opknapbeurt van 
het schoolplein. Ruim een jaar geleden hebben 
we met de gemeente om tafel gezeten en een 
nieuw schoolplein was toen niet mogelijk, de 
wijk was nog niet aan de beurt en er waren 
teveel speeltoestellen voor de kinderen van de 
wijk. Dan is het fijn als er toch geïnvesteerd 
wordt in ons schoolplein. Moeite heb ik wel met 
de snelheid dat het gerealiseerd moet worden, 
dat we van tevoren niet mee konden denken en 
dat er nauwelijks budget is voor een nieuw 
schoolplein.  
 
Groeten, 
Madelon 
 

 
Activiteitendag 
Kinderworld 
Vrijdag 20 november 
staan er leuke 
activiteiten gepland voor 
kinderen van 4 tot 13. 
Zie de flyer onderaan 
voor meer informatie. 
 
 
Versiering Sint 
Vandaag is de hele 
school versierd door de 
ouderraad. Het ziet er 
prachtig uit en is 
helemaal klaar voor de 
komst van Sinterklaas.  
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Wat vindt u? 
Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat wij uw 
mening hebben gevraagd over de school. 
We willen graag weten hoe tevreden u bent met 
de school. We nodigen u daarom uit een korte 
vragenlijst in te vullen.  Uw antwoorden blijven 
anoniem. Heeft u meerdere kinderen op deze 
school dan is het voldoende de vragenlijst 1 keer 
in te vullen. Houd bij het beantwoorden van de 
vragen het oudste kind in gedachten. De 
vragenlijst staat open tot en met 30 november. 
De resultaten zullen we, na bespreking met de 
MR,  in januari 2021 publiceren. We rekenen op 
een respons van tenminste 60 %, want dan 
kunnen we uitgaan van een betrouwbaar 
beeld.  Doet u mee? 
U kunt de enquête bereiken via onderstaande 
link: https://onderzoek.scholenopdekaart.nl 
/onderzoek/37GMXWN 
 

Als ik later groot ben 
Wij, van ‘Als ik later groot ben’, verzamelen zoals 
u ongetwijfeld  weet, dromen van kinderen en 
jongeren in Almere in onze rode brievenbus.  
Omdat het door Corona moeilijk is om ouders 
live te informeren hebben we een filmpje 
gemaakt waarin we uitleggen maar vooral ook 
laten zien wat de brievenbus is, wat de 
brievenbus doet en hoe kinderen (of hun ouders) 
en jongeren hun dromen kunnen delen.  
Filmpje: https://vimeo.com/477928254 
Mailadres: 
brievenbus@alsiklatergootbeninalmere.nl 
 
 
 
 
 

 

 
Gezonde snacks 
We willen jullie graag 
herinneren aan het 
stukje tussendoortjes in 
onze schoolgids: 
De school moedigt 
gezonde tussendoortjes 
en traktaties aan. Voor 
de tienuurtjes hebben 
een broodje, groente of 
fruit onze voorkeur. Een 
bakje druiven, wat 
tomaatjes, partjes appel 
of een stukje 
komkommer zijn 
verfrissend en gezond. 
Snoep mag niet! 
Hetzelfde geldt voor de 
overblijf.  
 

Nieuwe leerlingen 
Beste ouders, graag 
willen wij van u horen of 
er volgend schooljaar 
nieuwe broertjes of 
zusjes op school zullen 
komen. 
Wilt u dit doorgeven bij 
juf Karin? 
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