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Vragenlijst ouders: doorsturen en invullen 
De Ondersteuningsplanraden po en vo en 
Passend Onderwijs Almere maakten samen 
een vragenlijst voor alle ouders in Almere 
met een kind onder de 18. Fijn als iedereen 
die dat nog niet gedaan heeft deze wil 
doorsturen of invullen. De vragenlijst staat 
nog open tot 23 december. 
> Naar de vragenlijst 
 

 
Kerstviering 
Het was eindelijk weer tijd voor kaarslicht, 
samenzijn en gezelligheid. We hebben 
genoten van de kerstviering met de 
kinderen. Het magische gevoel van in de 
avond naar school gaan was er gelukkig 
weer. Wendy en Rowena van de ouderraad 
hebben zich een aantal avonden, zelfs tot 
middernacht, met de voorbereidingen bezig 
gehouden. We kunnen dan ook niet anders 
zeggen dan dat we zeer enthousiast waren 
over o.a. de versnaperingen, de 
kerstmutsen en de lichtjes. De kinderen van 
de groepen 1 t/m 3 kregen een geweldig 
aangekleed ontbijt met heerlijke broodjes 
van de warme bakker. Wendy en Rowena 
hebben zelfs gebruik gemaakt van 
sponsoren(zie volgende pagina). We willen 
jullie bedanken voor het geweldige werk dat 
jullie geleverd hebben.  
 
 
 
 
 

 
Komende week 
Komende week hebben de meeste 
kinderen van onze school een 
vervroegde kerstvakantie. Het voelt 
ook een beetje raar dat wij wel op 
school zijn en dat alleen de kinderen 
van de noodopvang naar school 
mogen komen. We begrijpen wel 
waarom de scholen dichtgaan, want 
ook wij hebben te kampen met zieke 
kinderen die thuis zitten. We hopen 
dat de maatregelen het gewenste 
effect zullen hebben en dat het 
aantal coronabesmettingen fors zal 
dalen. Op maandag 10 januari start 
de school weer en we gaan er op dit 
moment vanuit dat al onze kinderen 
dan weer naar school mogen. Daar 
kijken wij naar uit! 
We wensen jullie en hen die jullie 
omringen het allerbeste voor het 
nieuwe jaar. Geluk in grote en kleine 
dingen, maar bovenal gelukkig met 
elkaar!  
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