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3 maart 
Studiedag  

 
9 april 

Studiedag 
Leerlingen vrij  

 
10 april  

Goede vrijdag 
Vrij! 

 
13 april 

2e paasdag  
Vrij! 

 
24 april 

Koningsspelen 
 

27 april – 8 mei 
Meivakantie  

 
21,22 mei 

Hemelvaart 
Vrij! 

 
29 mei 

Lesvrije middag 
Leerlingen 
middag vrij 

 
1 juni 

2e pinksterdag 
Vrij! 

 
  

 
 

 
Kunst en cultuur- nieuws! 
Het leerorkest is eind januari van start gegaan en de 
leerlingen van de groepen 7 krijgen elke week les op 
“hun” muziekinstrument.Ze krijgen huiswerk mee om 
thuis te oefenen. Mooi om te horen dat ze al heel snel 
een (kort) muziekstukje kunnen spelen op viool, 
keyboard, klarinet etc. 
Op 18 maart geven ze een presentatie van 11 tot 12 
uur op eigen locatie. Komt u ook kijken en luisteren? 
 
Op 17 maart gaan de groepen 1-2A en 1-2B een lente 
wandeling maken onder leiding van Stad en Natuur. 
Op 31 maart lopen de groepen 1-2C en 1-2D deze 
wandeling. Het is in het Vroege Vogelbos en bij de 
schaapskooi. Denkt u aan wandelschoenen die passend 
zijn bij het weer? We wensen de kleuters en 
begeleiders een fijne, leerzame wandeling. 
 
Op 17 maart komt Mannie Krak een workshop geven 
aan de groepen 3 en 4. Mannie Krak is een kunstenaar 
van deze tijd, in die zin dat ze gebruik maakt van 
moderne media; maar met de manier waarop ze 
experimenteert, geeft ze aan dat haar werk aansluit bij 
de oudere generatie experimentele kunstenaars, zoals 
Karel Appel, alleen experimenteert Mannie niet met 
verf op doek, maar met elektronica. 
 
Op 19 maart gaan de groepen 3 en 4 naar de film in 
Corrosia in Almere Haven, ”De kleine grijze tractor en 
de dansende geit”. In deze muzikale komedie beleeft 
een stadsjongen voor het eerst een zomer op het 
platteland. Wij wensen de leerlingen veel kijkplezier! 
 
De rommeldraak komt 26 maart naar school! De 
kleutergroepen kijken naar deze voorstelling 
opgevoerd door theater Smaug. We hebben ervaring 
met deze theatermaker en het belooft weer erg 
amusant te worden. 
 
 
 

 
Bijlagen 
Gaat u scheiden of bent u 
gescheiden en hebt u kinderen? 
Kijk dan even verder naar de 
eerste bijlage van deze 
nieuwsbrief.  
De tweede bijlage geeft u meer 
informatie over het plan van 
ASG met betrekking tot het 
Coronavirus.  
 

 
Leerorkest: ervaringen Neo 2 
We doen mee aan het 
leerorkest. Hier maak je kennis 
met een instrument. Je leert er 
op spelen van een echte 
muziekdocent. Ik speel gitaar 
van meester Eric. Je leert liedjes 
spelen en aan het einde sluiten 
we af met een concert. Ik vind 
het leuk om mee te doen want ik 
speel zelf viool. Mylène – neo2 
 
Ik speel cello in het leerorkest. Ik 
vind het leuk. Je moet strijken 
met de strijkstok, dat is best 
moeilijk. Je moet heel goed je 
stok vasthouden, dat gaat niet 
zo makkelijk als je lange nagels 
hebt. We zijn bezig met het 
liedje Thunderstruck van ACDC. 
De juf is aardig en ze legt het 
goed uit, ze is wel streng.  
Lauren – neo2 
 
Je mocht zelf kiezen welk 
instrument je wilde leren spelen. 
Ik heb keyboard gekozen. Je 
leert in een paar weken goed 
keyboard spelen. Het is wel een 
zwaar instrument om mee te 
nemen. Je krijgt ook bladmuziek 
mee om thuis te oefenen.  
Elisa – neo2 
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Sensationele Boekverkoop op de dependance de 
Uithof 
De groepen 5 en 6 zijn dit schooljaar over gegaan op 
de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4 
De oude rekenboeken zijn nog zeer bruikbaar als 
(t)huiswerkboek.  
Heeft u interesse in de jaargroep rekenboeken 5a, 5b 
en / of 6a, 6b dan kunt u deze volgende week 3- 6 
maart (laten) aanschaffen op de dependance op 
maandag en donderdag van 08:15 - 09:00 uur of ‘s 
middags van 15:10 – 15:20 uur. 
We vragen voor de boeken  1 euro per stuk, hierbij 
geldt  4 halen, drie betalen.  
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Almere, 28 februari 2020 

 

Geachte ouders en verzorgers,  

Het coronavirus houdt de wereld in zijn ban. Inmiddels is het virus in Tilburg en Amsterdam 

opgedoken. Ook al is het virus (nog) niet in Almere aangetroffen, we hebben toch op onze scholen 

met het virus te maken. Iedereen kan immers in aanraking zijn geweest met het coronavirus. 

Er is geen reden tot paniek. Toch willen we al een aantal afspraken maken, om te voorkomen dat het 

coronavirus ongewild verder verspreid wordt. 

 

1. Wij vragen u om als uw dochter of zoon hoest, verkouden is of koorts heeft, uw kind thuis te 

houden. Mochten wij op school deze ziekteverschijnselen constateren, nemen wij contact met 

u op met het verzoek uw kind op te komen halen. In dat geval vragen wij om uw kind thuis te 

houden totdat een arts heeft vastgesteld dat uw zoon of dochter niet besmet is met het 

coronavirus.  

2. Deze maatregel geldt ook voor onze medewerkers.  

 

De school zal er alles aan doen om vervanging voor zieke leraren te verzorgen. Mocht dat niet 

lukken, dan zijn we genoodzaakt om groepen naar huis te sturen. De schoolleiding informeert u 

hierover.  

 

Wat betekent dit voor u en uw kind? 

In alle klassen gelden vanaf nu strengere hygiëneregels. In elk klaslokaal komen hiervoor posters 

te hangen zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. De leraren zullen de kinderen 

regelmatig vragen hun handen te wassen. Er zijn papieren handendroogdoekjes beschikbaar om 

verspreiding van het virus te voorkomen. De leraren zullen de kinderen uitleggen waar deze 

maatregelen voor bedoeld zijn. U kunt hier thuis ook aandacht aan besteden.  

 

Samen verspreiding voorkomen 

Als iedereen – leraren, ouders en leerlingen – bovenstaande regels in acht nemen, kunnen we 

mogelijk de verspreiding van het coronavirus in toom houden. We rekenen daarom op ieders 

medewerking.  

Meer informatie over het coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u vinden op 

de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus.  

 

Het RIVM adviseert:  

 Was je handen regelmatig 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Herbert Griffioen 

Susanne Olivier 

https://www.rivm.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen

