
 
 
 
 

Mededelingen 4        Schooljaar 2018-2019   

Almere, 19 oktober 2018 
 
Belangrijke data: 

 22 t/m 26 Oktober: Herfstvakantie 

 30 Oktober : Informatieochtend voor belangstellenden 

 5 November: start thema Gouden Eeuw 

 16 November: studiedag (alle kinderen vrij) 

 26 November t/m 29 november: gespreksweek 

 5 December Sinterklaasviering 

 19 December: Kerstdiner en afsluiting thema Gouden Eeuw. 

 21 December 12.00 uur : start kerstvakantie.  
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
En dan is het alweer herfstvakantie! De eerste 7 weken zijn omgevlogen. In deze mededelingen 
komen de volgende onderwerpen aanbod: 
                 

 Afscheid en welkom teamleden. 

 Leerlingenraad 

 Algemene ouderavond 
 

 
Afscheid en  welkom teamleden: 

 Afscheid van Juf Lianne 
 
Lieve kinderen en ouders, 

Ja hoe ga ik dit nu aan jullie vertellen…. 

Na 3 fantastische en hectische jaren op het Universum ga ik jullie verlaten.  Per 1 december 

2018 heb ik namelijk een  andere baan gekregen in Lelystad. 

Na 12 jaar op en neer rijden van Lelystad naar Almere kan ik straks op de fiets naar mijn 

nieuwe school.  En dat lijkt mij heerlijk…alhoewel niet in de regen. Ik ga jullie vrolijke en blije 

gezichten, grappen, knuffels en geweldige verhalen heel erg missen!  

Groetjes juf Lianne 



Wij zullen juf Lianne ook enorm gaan missen maar wensen haar heel veel geluk en plezier toe op 
haar nieuwe school in Lelystad.  Op dit moment vinden er volop gesprekken plaast met sollicitanten 
om de functie van Lianne (Intern begeleidster en leerkracht op vrijdag bij groep Uranus) over te 
nemen. Wij zullen u daar na de herfstvakantie meer over kunnen vertellen.  
 
Ook zullen wij juf Marian enorm gaan missen want: 

 Afscheid van Marian – administratie 
Ook ik zal per 1 december a.s. de school verlaten. Ik vind het niet makkelijk, want ik werk 
met heel veel plezier op school. Het contact met de kinderen, de leuke en fijne 
samenwerking met collega’s, contact met ouders, contact met Kinderdagverblijf. Kortom een 
leuke plek om te werken. Helaas niet te combineren met een nieuwe route die ik ben 
ingeslagen. Ik ga mij nu volledig focussen op mijn eigen praktijk waarin ik als lifecoach, 
teamcoach en loopbaancoach helemaal op mijn plek ben. Mocht u hier meer over willen 
weten dan kunt u kijken op www.marianvandeberg.nl 
Ik wil iedereen nu al heel vriendelijk bedanken voor het fijne contact  
 
Hartelijke groet Marian van de Berg. 
 

Vervangster Marian:  

Voor Marian hebben wij een vervangster gevonden. Pamela komt ons team versterken en stelt zich 

hieronder aan u voor. 

Hallo, 

 

Ik ben Pamela Laponder en kom de functie van Marjan invullen. 

Afgelopen voorjaar ben ik met mijn man en kinderen van Amsterdam naar Oosterwold verhuisd en 

zijn erg blij op onze nieuwe stek. Ik heb heel veel zin om te beginnen in dit enthousiaste team en op 

de school van mijn jongens Mingus en Finn. Na de herfstvakantie start ik op maandag en donderdag, 

en vanaf december ben ik vier dagen per week te vinden in het kantoortje van Marjan.  

Kom gezellig langs om kennis te maken.  

Tot dan,  

Groet Pamela 

Nog meer nieuws over personeelsleden:  
Zoals u weet zijn juf Liesbeth en juf Ingeborg voor langere tijd ziek.  Met beiden gaat het inmiddels 
weer iets beter en beiden zullen na de herfstvakantie voorzichtig de draad weer oppakken. Dit 
betekent concreet dat zij een aantal uren per week aanwezig zullen zijn en verschillende 
werkzaamheden zullen verrichten om te bekijken wat de belastbaarheid van hen is.  Uiteraard 
houden wij u op de hoogte van het proces en zijn wij ontzettend blij dat het weer de goede kant met 
beiden  opgaat.   
 

http://www.marianvandeberg.nl/


 
Leerlingenraad: 

Afgelopen weken zijn er verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Auk en Nino hebben dit 

samen met juf Lindsey helemaal op poten gezet. Fantastisch! 

Zo hebben zij in de verschillende groepen een prestentatie gehouden over democratie en de taken 

van de leerlingenraad. Daarna konden kinderen zich kandidaat stellen en zijn er voorverkiezingen 

gehouden.  Afgelopen week hebben de kandidaten zich gepresenteerd en zijn uiteindelijk deze 

kinderen gekozen: 

Onder begeleiding van juf Lindsey zullen zij regelmatig vergaderen en mee denken over verdere 

ontwikkelen van de school.  Wij hebben al een aantal mooi creatieve suggesties doorgekregen van 

hen. 

  

v.l.n.r. Bram, Yordi, Dalou, Tilly, Valerie, Mex, Robin, Amber, Lindsey 

Luka, Nino en Auk.  

 
OPROEP: 
Maandag 5 november starten wij met het nieuwe Thema De Gouden Eeuw. Wij zullen dit thema op 
een spectaculaire wijze openen. Hoe? Daar krijgt u na de vakantie informatie over dus nog even 
geduld. Wie zou er voor ons een groot VOC schip willen schilderen voor in de hal? U kunt zich 
hiervoor opgeven bij Yvonne.  



Algemene ouderavond: 
 
De algemene ouderavond van woensdag 17 oktober is  bezocht door ruim 60 ouders en wij hebben 
goede tips en tops terug gekregen. Deze willen wij graag met u delen: 
 

 Heel leerzaam, goede presentaties! 

 Genoeg aanbod, meerdere rondes was (nog )leuker geweest! 

 Wellicht nog interactiever 

 Leerzaam; geeft meer beeld. 

 Duidelijke uitleg! Misschien meer inzicht in een dag in een klas ( groepsdoorbroken werken) 

 Leuk, even mee in de les met nieuwe letters 

 Interessant 

 Very informative; I wish there was a third round so one can attend more workshops. Please hold 
another soon. Suggesion: 2 x a year would be great. 

 Leuk, interessant. Voor ieder wat wils denk ik. TOP Ook muziek! 

 Meer variatie t.o.v. de workshops van vorig jaar. 

 Zo blij met muziek in de klas!  Zeker! 
 
Bruna actie: 
Heeft u nog kassabonnen van de Bruna voor de actie van de Kinderboekenweek. U kunt ze nog tot 1 
november inleveren bij de leerkracht van uw kind.  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en 
levert de kassabon in op school (dat kan bij de groepsleerkracht). Lever de kassabonnen vóór 1 
november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. Een Bruna-
winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 
waardebon. De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! 

 

Wij wensen iedereen een heerlijke herfstvakantie en wij zien elkaar weer op maandag  29 oktober.  
Met vriendelijk groet, 
 
Namens het team, 
 
Yvonne Penne 
 


