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7-11 
september 

Start-
gesprekken 

 
16 september 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

 
30 september 
Start Kinder-
BoekenWeek 

 
12-16 oktober 
Herfstvakantie 

 
26 oktober 
 Studiedag 

Leerlingen vrij 
 
 

 
  

 
 

 
Mag uw kind naar school met klachten? 
Dagelijks krijgen de leerkrachten veel vragen van 
ouders over leerlingen die last hebben van 
verkoudheidsklachten en of zij dan met hun 
verkoudheid welkom zijn op school. Voor de leerkracht 
is dat een lastige vraag en ook moeilijk te beoordelen. 
We vragen u als ouder de website van het RIVM goed 
in de gaten te houden en de richtlijnen van het RIVM in 
acht te nemen. Op de website staat aangegeven op 
welke leeftijd uw kind thuis moet blijven in combinatie 
met bepaalde klachten. 
Samen zorgen we voor ieders gezondheid. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  
 

 
Kies je school in Almere 

Dit schooljaar gaan de leerlingen van groep 7 en 8 gaan 
zich oriënteren op een vervolgschool. Een spannende 
en intensieve periode! 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Almere 
werken samen om u en uw kind te helpen een 
weloverwogen keuze te maken. 
Kies je school in Almere 2020 ‘digitaal’ 
Na overleg is besloten dat de gezamenlijke 
voorlichtingscampagne ‘Kies je school in Almere’ dit 
jaar digitaal wordt aangeboden. Alle scholen voor 
voortgezet onderwijs lichten ouders (en leerlingen) 
digitaal voor over de overstap van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs en over het onderwijsaanbod 
dat de Almeerse scholen te bieden hebben.  
Als ouders kunt u meerdere schoolpresentaties 
bijwonen in de vorm van een webinar. Ook kunt u 
tijdens deze presentatie uw vragen stellen via de chat. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie en een 
uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van ‘Kies je 
school in Almere’.  
Save the date: 
Donderdag 8 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur. 
 

 
Juf Karin afwezig  
Juf Karin zal de komende weken 
afwezig zijn. We hebben gezocht 
naar zo goed mogelijke 
vervanging, maar helaas is dat 
maar beperkt mogelijk. We 
zullen in die periode telefonisch 
minder goed te bereiken zijn. 
Wij hopen op uw begrip.  
 

 
Vrijstellingsbrief nodig? 
Heeft u een vrijstellingsbrief 
nodig voor uw kind? Stuur dan 
even een berichtje naar de 
leerkracht van uw kind. De 
leerkracht zal uw kind dan het 
briefje mee naar huis geven.   
 

 
Startgesprekken 
Komende week staan de 
startgesprekken gepland voor de 
groepen 3 t/m 8. U kunt zich, als 
u dat nog niet gedaan heeft, 
inschrijven voor een gesprek via 
Ouderportaal. 
 
Ter herinnering leest u nogmaals 
de gesprekregels die we hebben 
opgesteld om de ‘live’ 
gesprekken mogelijk te maken: 
Per leerling komt 1 ouder op 
gesprek. De ouder wordt 
opgehaald bij de desbetreffende 
ingang door de 
groepsleerkracht. Het gesprek 
duurt maximaal 10 minuten, dit 
om onnodig wachten (buiten) te 
voorkomen.  
 
Wij kijken uit naar fijne 
gesprekken! 
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