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01 april 

Start 
tevredenheidsonder

zoek ouders en 
leerlingen 

 
12 april 

Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 
15 april 

Paasweekend t/m 
18 april 

 
19 – 21 april 

Voortgangsgesprek-
ken 

 
20 en 21 april 

IEP eindtoets groep 
8 
 

23 april 
Start meivakantie 

t/m 08 mei 
 

09 en 11 mei 
Schoolfotograaf 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het is alweer ruim 1 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 van 1 tot en met 12 
april. De resultaten zullen we, na bespreking 
met de MR,  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/on
derzoek/ZWKB659 

 
Voortgangsgesprekken 
Van 19 t/m 21 april zijn er 
voortgangsgesprekken. Deze gesprekken 
zijn alleen voor ouders van leerlingen die 
worden uitgenodigd door de 
groepsleerkracht. U krijgt bericht via de 
ouderportal van de groepsleerkracht met 
daarbij ook het gespreksonderwerp. De 
gesprekken zijn in de meeste gevallen op 
school. In overleg kunt u aangeven om het 
gesprek online te doen via Teams.  
 
Vooraankondiging schoolfotograaf 
Op maandag 9 mei ( eerste dag na de 
meivakantie) en woensdag 11 mei komt de 
schoolfotograaf voor de jaarlijkse 
groepsfoto’s en portretfoto’s.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Maandag 9 mei worden alle groepen 
op de Bosgouw gefotografeerd, op 
woensdag 11 mei alle groepen op de 
Uithof en ’s middags de 
broertjes/zusjesfoto’s van beide 
locaties op de Bosgouw. 
U ontvangt nog nader bericht van de 
schoolfotograaf over de fotosessie 
van woensdagmiddag. 
 
Groepen 3 en 4 naar Corrosia 
Dinsdagochtend 5 april gaan de 
groepen 3 en 4 op bezoek bij 
Corrosia.  
Ze bezoeken de voorstelling:  
“Anders is een hele normale 
Zweedse voornaam.” 
Hieronder een korte samenvatting 
waar de voorstelling over zal gaan.  
 
Als je een fietsband een ‘hamer’ 
noemt, kan je er dan mee timmeren? 
Moet je schoenen alleen maar aan je 
voeten dragen? 
Kan je op de muur lopen? 
Als iedereen denkt dat jij een hond 
bent, hoef je dan niet naar school? 
 
ANDERS IS EEN HELE NORMALE 
ZWEEDSE VOORNAAM  stelt de 
vraag waarom we de dingen doen 
zoals we ze doen. Het hele leven zit 
vol afspraken over hoe we ons 
moeten gedragen. Stel je eens voor 
wat er gebeurt als die afspraken er 
niet meer zijn? 
 
05 april Groep 7 en 8  
3D-Pen-Tekenen Workshop 
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Groepen 1-2 
Het thema ridders en kastelen is beëindigd 
bij de kleutergroepen.  
De hele maand maart hebben we over dit 
thema gewerkt. 
We hebben zelfs in kastelen kunnen spelen 
in de gang en in de klas, in bijpassende 
kledij! 
Voor april staat het thema “Vogels in de 
lente” centraal.  
We hopen dat er veel leerlingen zijn die 
materiaal meenemen dat met het 
onderwerp te maken heeft, om de 
betrokkenheid te vergroten. 
 
 
(ingezonden bericht)  
Team Jumbo-Visma organiseert dit voorjaar 
in samenwerking met Wielervereniging 
FRTC Almere allerlei activiteiten waarbij 
jongeren kennismaken met wielrennen. 
Vanaf dinsdagavond 29 maart is er iedere 
dinsdagavond een Open Training op de 
skeelerbaan op het Fanny Blankers-Koen 
Sportpark en op zaterdag 2 april kunnen 
kinderen en jongeren deelnemen aan 
wieleractiviteiten op de Esplanade in het 
centrum van Almere.    
De gratis Open Trainingen zijn bedoeld voor 
jongeren tussen de 11 tot en met 18 jaar 
oud die weinig tot geen ervaring hebben 
met wielrennen en het gaaf vinden om de 
sport te proberen. Deelnemers leren de 
basisvaardigheden van de sport, er is 
aandacht voor het rijden van bochten en je 
ervaart hoe het is om in een groep te 
fietsen. Deelnemers die niet in het bezit zijn 
van wielermateriaal krijgen een racefiets en 
helm te leen.  
Op zaterdag 2 april is er een Dikke Banden 
Race voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar 
oud. Doe mee op je eigen schoolfiets met 
'dikke' banden en race over de Esplanade. 
Later die middag organiseren wij voor 
jongeren van 11 tot en met 15 jaar 
Ready2Race Junior. Ook deze activiteit is 
bedoeld voor eenieder die weinig ervaring 
heeft met wielrennen en op een 

laagdrempelige manier wil 
kennismaken met de sport. Je neemt 
deel op een racefiets, mountainbike 
of andere sportieve fiets. Diverse 
tactische, technische en 
snelheidswedstrijdjes komen aan 
bod. Plezier staat voorop! 
Deelnemers aan Ready2Race Junior 
zonder eigen materiaal, krijgen een 
fiets en helm te leen Tot slot is ook 
de Team Jumbo-Visma Academy 
Truck aanwezig waarbij je op een 
virtuele manier een berg beklimt en 
jezelf maximaal uitdaagt.  
 
Meer informatie & aanmelden OpenTrainingen 
:https://www.teamjumbovisma.nl/open-

trainingen-team-jumbo-visma-academy/  

 
Meer informatie & aanmelden Ready2Race  
2 april: 
 https://ready2race.teamjumbovisma.nl/  
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