
 
 
 
 

Nieuwsbrief  1 Schooljaar 2018-2019   

Almere, 7 september 2018 
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:                           

 De eerste week, terugblik. 

 Vanuit de groepen. 

 Campus Nobelhorst. 

 Project Milieu en duurzaamheid. 

 Activiteiten Commissieleden gezocht. 

 Mededeling vanuit de bibliotheek.  
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de schooljaar.  
Afgelopen maandag zijn wij op een bijzondere wijze het 4e schooljaar van Het Universum in gegaan. 
Op het hoofdgebouw zitten nu de kdv groepen, 4 kleutergroepen en 5 middenbouw groepen. Wat is 
het leuk om iedereen weer te zien en zoveel nieuwe leerlingen te begroeten!! Iedereen is inmiddels 
gewend aan haar/zijn “nieuwe” plek en het lijkt wel alsof we nooit weg zijn geweest.  Wij wensen 
iedereen een mooi en leerzaam schooljaar.  
 

De kinderen van de midden/bovenbouw gaan met bussen naar de 
locatie van de Hasselbraam en worden door de bussen van 
Connexxion weer teruggebracht. 
Dat was uiteraard heel erg spannend voor iedereen; kinderen, 
ouders, leerkrachten, medewerkers van Connexxion en de 
gemeente. Na de eerste week bekijken wij wat er beter en anders 
kan.   
Zo hebben wij maandag al afgesproken dat voor de veiligheid van 
de kinderen, de ouders (met broertjes en zusjes) achter de 
hekken blijven. De bussen zijn elke ochtend nog op tijd geweest 

maar voor de terugweg waren er wat vertragingen. Wij proberen zo snel mogelijk te communiceren, 
in eerste instantie via digiDuif, dat er vertraging is opgelopen.  Woensdag was er een probleem met 
een bus en toen is de spelersbus van Almere City ingezet. Hoe gaaf is dat!  (“Elk nadeel heb z’n 
voordeel” zou Cruijff hebben gezegd).   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over het algemeen verloopt het vervoer steeds soepeler.  De kinderen vinden het fantastisch in de 
bus. Er hangt een gezellige, gemoedelijke sfeer in de bus  en de kinderen komen heel relaxed aan in 
de klassen. Zij hebben elkaar dan immers alweer bijgepraat en kunnen meteen starten met de lessen. 
Ook het gebouw van de Hasselbraam bevalt de kinderen en leerkrachten goed. Zo is iedereen 
sowieso heel erg enthousiast over het speelplein waar zij met alle groepen tegelijk gebruik van 
maken. De toiletten verdienen nog aandacht maar ook daar is vanaf woensdag een aanpassing 
gedaan. Het schoonmaakbedrijf komt tussendoor ook de toiletgroepen extra schoonmaken. 
 
Dit is wat de kinderen over de busreis en de locatie zeggen: 
 
“Ik vind het fijn dat ik lekker naar buiten kan kijken in de bus” 
“Het is leuk met de bus maar ik mis ook wel de omgeving van het Universum” 
“De bus is leuk want we kunnen er ook muziek luisteren” 
“Het voelt alsof je elke dag schoolreisje hebt”  
“Het is even wennen maar het is er ook heel chill en er is een groot schoolplein” 
 

 
 
Wat betreft de oversteekplaats in Nobelhorst, daar wordt door de gemeente hard aan gewerkt. Het 
staat hoog op de agenda bij de gemeente. Tot die tijd willen wij iedereen verzoeken om over te steken 
bij de informatieschuur.  Wij zijn nog op zoek naar Klaar Overs. Wie o wie?  
 
Voor de leerkrachten en het team betekent dit ook een hele verandering. Zo moeten er mensen op de 
locatie Hasselbraam (HB) aanwezig zijn om kinderen te ontvangen die rechtstreeks van huis daar 
worden gebracht en de voorbereidingen voor die dag te treffen. Ook bij de bussen moeten 
leerkrachten staan en gaat er iedere dag ook een leerkracht mee. Dit betekent dat deze leerkracht 
geen voorbereidingen kan treffen op locatie en omdat zij/hij ook met de bus weer mee terug moet, 
ook geen voorbereidingen kan treffen voor de volgende dag en weer op eigen gelegenheid terug moet.   
Wij hebben elke week een teambijeenkomst en dit proberen wij af te  wisselen met de locatie. Dat kan 
betekenen dat leerkrachten vanaf 14.30 uur niet meer op het hoofdgebouw aanwezig zijn maar dat 
wij vergaderen op de locatie HB.  
 



Vanuit de groepen:  
Bij de kleutergroepen is het gebruikelijk dat er regelmatig een spelinloop is.  
De ouders kunnen op deze momenten even wat langer in de klas blijven om even mee te spelen. 
Wij zullen u, er bij de deur, op attent maken wanneer dit is.  
Om 8.45 zal de dag starten en vragen u om de klas te verlaten. 
De spelinloop zal op een aantal momenten in de week plaats vinden.  
Wanneer de kring klaarstaat en er geen gymnastiek is beginnen wij meteen om 8.30 met de les.  
 

 
Nog niet iedereen heeft een eigen koptelefoon en/of etui. Wilt u die nog 

aanschaffen voor uw kind? 

Midden oktober is de schoolgids gereed voor het nieuwe schooljaar. De 
schoolgids kunt u downloaden via de website.  
 
Campus Nobelhorst: 
In de laatste week van de vakantie zijn wij het schooljaar gestart met een gezellige BBQ met de teams  
van ecologische school De Verwondering en KDV Sterrenrijk en Het Universum. Samen vormen wij 
Campus Nobelhorst.  Wij zullen in gezamenlijkheid activiteiten organiseren waar wij u natuurlijk vanop 
de hoogte zullen houden. Wij hebben in ieder geval al 1 activiteit gepland. Zet u alvast 12 juni in de 
agenda! Dan organiseren wij n.l. een Campusfeest! 
Wij wensen De Verwondering veel succes met de start van de school. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1e project Milieu en duurzaamheid: 
Volgende week donderdag starten wij met ons eerste project Milieu en duurzaamheid. Wij zullen 
diverse activiteiten en workshops organiseren rondom dit thema. Mocht u hier iets in willen beteken 
dan wordt u van harte uitgenodigd om dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind of bij de 
commissie van dit project juf Corina en Meester Gerard.  
 
 
 

Directeuren van Campus Nobelhorst.  



 
 
Activiteiten Commissie: 
Vanwege het vertrek van een aantal activiteiten commissieleden zijn wij nog op zoek naar nieuwe 
leden. Voor de vakantie hebben zich al twee nieuwe leden gemeld. Heeft u belangstelling dan kunt u 
dat melden bij de leerkracht, juf Jessica.   
Binnenkort ontvangt u informatie van de Medezeggenschapsraad over uitbreiding van de 
Medezeggenschapsraad.  
 
Mededeling van de bibliotheek Almere: Themabijeenkomst Ouders lezen voor! 

 
 

Voor wie :         Alle ouders die meer willen weten over voorlezen. 
Wanneer:         12 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Almere Stad                                    
                           24 september 2018 de nieuwe Bibliotheek, Poort 
                                                
Wat:                   Workshop Voorlezen 
                            Op welke manieren doe je dat? 
                            Wat is het belang van (voor) lezen? 
                            Wat zijn de mooiste kinderboeken van nu? 
 
Kom dan naar de nieuwe Bibliotheek! We gaan je er alles over vertellen! 
Tijd: van 09:30 uur – 11:00u. 

Vooraf aanmelden bij educatie@denieuwebibliotheek.nl.  

Graag het aantal personen dat komt vermelden. 

Met vriendelijke groet, Carin van Garderen 

Secretarieel medewerker Educatie 

denieuwebibliotheek 

Stadhuisplein 101 

1315 XC Almere 

Team Het Universum. 
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