
 
 
 
 

Mededelingen   Schooljaar 2018-2019  
15 februari 2019 

Belangrijke data: 
25 februari: studiedag (alle kinderen vrij) 
26 februari: gespreksavond 
28 februari: afsluiting project kunst 
4 maart: start thema Energie 
4 maart: Ouderavond Positive Behavior Support (start 19.30 uur) 
15 Maart: STAKING 
12 april: Koningsspelen 
15-16-17 april: Schoolfotograaf + gespreksweek 
19 april t/m 3 mei: Vakantie 
 
Onderwerpen in deze mededelingen zijn: 

 Staking 15 maart. 

 Voortgang inspectie. 

 Nieuwe wijkagent. 

 Parkeren. 

 Verhuizing juf Karla. 

 Speeltoestel. 

 Start aanvangsgroep kleuters.  

 Activiteiten in de voorjaarsvakantie en flyer Yogalessen op vrijdag.  
 
 
Staking 15 maart! 
85% Van de teamleden heeft besloten om 15 maart het werk neer te leggen. Dit betekent dat de 
school dicht zal zijn voor het onderwijs op vrijdag 15 maart.  Zoals u weet is het op dit moment zeer 
onaantrekkelijk om voor het vak van leerkracht te kiezen. Wij zijn deze dag solidair met al onze 
collegae en willen de politiek laten zien dat het 2 over 12 is en hopen dat er een oplossing is voor het  
tekort aan leerkrachten.  
 
Voortgang inspectie: 
De afgelopen periode hebben wij twee informatiemiddagen gehouden over de voortgang van de 
inspectie. Tijdens deze middagen hebben wij uitleg gegeven over waar wij de afgelopen periode mee 
bezig zijn geweest en hoe wij daar de komende periode mee verder gaan. Inmiddels hebben wij ook 
een voortgangsgesprek met de inspectie gevoerd.   Zij heeft haar volste vertrouwen uitgesproken in 
de aanpak van de school. Nog voor de zomervakantie komt de inspectie een onderzoek uitvoeren.  
 



 
Nieuwe wijkagent: 
Sinds januari is er een nieuwe wijkagent in dienst getreden voor onze wijk. Zijn naam is Stefan Jansen 
U kunt hem bereiken via: stefan.jansen.1@politie.nl 
 
Parkeren: 
Helaas zijn er nog steeds mensen die de auto op de stoep parkeren. Wij verzoeken u dringend om dit 
niet te doen voor de veiligheid van iedereen.  Binnenkort zal de politie hier weer op komen 
controleren.  De gemeente is voornemens om betere belijning aan te brengen zodat er meer auto ;s 
kunnen worden geparkeerd.  Wij hopen dat de gemeente ons hiervan op de hoogte blijft houden. 
 
Verhuizing juf Karla:  
Het lijkt wel of het dit jaar in de lucht hangt: maar ook Karla zal binnenkort verhuizen. Zij verhuist 
met haar man naar Twente, terug naar haar roots.  Per 1 april zal zij het Universum verlaten. Op 1 
maart en  25 en 26 maart heeft zij verhuisverlof. Wij zoeken nog naar een oplossing voor haar groep 
op deze dagen. Ondertussen zijn wij in gesprek met een mogelijke opvolgster van Karla. Zij heeft 
vorige week al een kijkje genomen in de groep. Wij hopen u hierover na de voorjaarsvakantie meer  
te kunnen vertellen. 
 
Speeltoestel:  
Eindelijk is het dan zover. In de voorjaarsvakantie wordt het speeltoestel dat ontworpen is door de 

kinderen, geplaatst! We hebben er een tijdje op 
moeten wachten, maar dan heb je ook wat!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volle kleutergroepen, start aanvangsgroep: 
Doordat wij het afgelopen jaar de kinderen van de groep van juf Ingeborg hebben moeten verdelen 
over de kleutergroepen en de niveaugroepen 3, hebben wij op dit moment behoorlijk volle 
kleutergroepen.  Om dit een halt toe te roepen willen wij een aanvangsgroep starten voor alle (reeds 
ingeschreven) kinderen die vanaf maart 4 jaar worden.  Deze groep start per 1 april. De groep van juf 



Karla zal binnenkort verhuizen naar het lokaal naast juf Jolanda.  De aanvangsgroep zal dan starten in 
het huidige lokaal van juf Karla en juf Lindsey.  
In maart stellen wij de leerkrachten van deze aanvangsgroep aan u voor.  Deze groep blijft tot de 
zomervakantie in deze samenstelling bestaan. Na de zomervakantie worden alle groepen weer 
opnieuw ingedeeld. Wij hopen op deze manier, in samenwerking met kinderopvangorganisatie 
Sterrenrijk,  een goede oplossing te hebben gevonden voor alle kinderen (en leerkrachten).   
 
 
Activiteiten in de voorjaarsvakantie: 
Deze voorjaarvakantie zijn er weer verschillende activiteiten in Almere voor kinderen georganiseerd. 
In de bijlage vindt u flyers van verschillende activiteiten en een flyer van Yogalessen die op 
vrijdagmiddag worden gegeven.  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot 26 februari. 
 
 

 
 


