
 
 
 
 

Nieuwsbrief   Schooljaar 2018-2019 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Algemene Ouderavond: 

 
Zoals al eerder is aangekondigd, organiseren wij op woensdag 17 oktober een algemene ouderavond. 
Op deze avond stellen wij u voor aan de Activiteiten Commissie en de Medezeggenschapsraad. Wij 
verwelkomen u om 19.00 uur met een kopje koffie/thee in de middenruimte op een zeer bijzondere 
manier.  Bent u nieuwsgierig hoe, dan moet u toch echt komen die avond!  
Vanaf 19.15 uur starten wij met een eerste ronde workshops. Deze ronde duurt tot 19.45 uur.  
Van 20.00 uur tot 20.30 uur volgt de tweede ronde workshops. 
 
Wat zijn de onderwerpen van de verschillende workshops? 

1. Hoe leren kleuters?  In deze workshop nemen wij u mee naar de ontwikkelingswereld van 
kleuters. Hoe leren zij? Wat hebben zij daarvoor nodig? Wat kun u als ouder hierin betekenen? 
En hoe doen wij dat op het Universum?   

2. Muziekimpuls: De komende 3 jaar staat muziek op ons programma. Renee Weber, 
muziekdocent en verbonden aan Collage Almere, vertelt u waarom muziek zo belangrijk is, hoe 
wij dit vorm geven op Het Universum, onze visie en missie, en waar wij de komende 3 jaar aan 
zullen werken.   

3. Leerlingprofielen: Wij werken niet met rapporten maar met de zgn. leerlingprofielen.  In deze 
workshop krijgt u uitleg van onze Intern Begeleidsters over het formulier? Hoe wordt dit 
ingevuld en waarom en hoe kunt u als ouder dit het beste lezen?  

4. Snappet;  Hoe werkt Snappet eigenlijk? Wat doet mijn kind op Snappet en hoe worden de 
lessen op het Universum gegeven? Wat kan ik daar als ouder in betekenen? Hoe kan ik mijn 
kind helpen? 

5. Het Voortgezet Onderwijs: Voor de kinderen van groep 7/8 legt meester Gerard uit hoe het 
proces verloopt rondom het kiezen van een school voor uw kind.  Wat komt daar allemaal bij 
kijken? Welke scholen zijn er eigenlijk? Hoe zorgt de school voor de overdracht enz.   

6. Leren lezen? Hoe doe je dat? Welke methode hanteert het Universum? Hoe kan ik mijn kind 
daarin begeleiden als ouder?  

 
Bij binnenkomst kunt u 2 kaartjes van de tafel pakken die corresponderen met de workshop.  Een 
kaartje voor de 1e ronde en een kaartje voor de 2e ronde. Deze kaartjes kunt u bij de ingang van het 
lokaal weer inleveren.  
U komt toch ook op 17 oktober? 
  



 
 

Groepen Pluto 
De afgelopen weken hebben wij gewerkt rond het thema Milieu en Kringloop. Wij werkten over het 
onderdeel Afval.   
 
 
Het thema is gestart met een 
toneelstuk over vuillnis in het bos. 
Gelukkig waren er twee dames hun 
honden aan het uitlaten en hadden 
ze een zak meegenomen om het vuil 
op te ruimen. Maar al dat vuilnis mag 
toch niet in dezelfde zak? De 
vuilnisman liet even zien hoe het 
afval gesorteerd moest worden.   
 
 
 
  

 

De kinderen hebben veel afval meegenomen, hiermee 
deden we diverse activiteiten. 
 
Zo konden ze doppen op de goede fles draaien, afval 
sorteren, de vuilniswagens nummeren, maar ook iets 
knutselen van afval. We hebben verrekijkers gemaakt van 
toiletrollen, maar ook kuikentjes, een eenhoorn en nog veel 
meer. Kijk gerust eens rond in de groepen en laat je 
verrassen! 
 
 
 
 
 
 
Op de foto zie je een boot van een doosje en toiletrollen. 
 

   
 
 
Wij hebben het verhaal van “de vuilnisman” nagespeeld in 
onze eigen vuilniswagen. We waren echte vuilnismannen 
met de taak om de straten schoon en netjes te houden. We 
hebben het afval opgehaald en gesorteerd op het 
recycleperron. 
 

 
   
   
   



 

De techniek 16 vierkantjes vouwen 
hebben we geoefend deze periode. 
Daar hebben we echte vuilniswagens 
van gemaakt 

   
Wij hebben al drie letters geleerd de afgelopen periode. De letters k, i en v. De kinderen hebben 
met deze letters verschillende werkjes gemaakt. Ze hebben gestempeld, de letter gemaakt met klei, 
geprikt, geverfd en zelf met hun lichaam de letters nagemaakt. 

 
 

 
 

Groep Aarde 
 
 
De afgelopen tijd hebben we gewerkt met het thema 
milieu en kringloop. Met spullen uit het milieu of 
spullen die wij al eerder een keer hebben gebruikt, 
hebben wij met groep Aarde mooie Dromenvangers 
gemaakt. 
  
  

 
 
 
Wat is een dromenvanger eigenlijk: 
En dromenvanger is een traditioneel object, 
oorspronkelijk afkomstig van een indianenvolk uit 
Noord Amerika. De dromenvanger moet je boven je 
bed hangen zodat het boze dromen weert. 

 



 

Op een mooie dag in september hebben 
we ook een mooie wandeling gemaakt 
richting het Beverbos in Nobelhorst. De 
leerlingen kregen twee opdrachten mee. 
Verzamel al het afval en verzamel wat 
boomblaadjes om mee te knutselen. Er 
zijn wel twee grote vuilniszakken 
opgehaald met afval. Super! 
En de knutselopdracht is erg leuk 
geworden. 

 
 
 

Groep Uranus 
 
Woensdag 3 oktober zijn wij met de klas naar de opening van de Kinderboekenweek in De Nieuwe 
Bibliotheek geweest. Een aantal kinderen heeft er iets over geschreven en/of getekend. 
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Opening Kinderboekenweek 2018, Kom Erbij!  
 
Dit jaar hebben we de Kinderboekenweek geopend met een spectaculair boekenbal. De leerlingen 
konden lekker dansen, samen op de foto of een mooie glittertatoeage laten zetten. 

  

 
 
Tijdens de kinderboekenweer hebben we een Kinderboekenbeurs gehouden. Kinderen mochten hun 
oude kinderboeken inleveren om vervolgens weer één of enkele nieuwe boeken uit te zoeken. De 
boeken die over zijn gebleven, staan op de bovenverdieping van het hoofdgebouw. Dit wordt onze 
“kinder-zwerfboeken-kast”. Hier mogen kinderen hun oude kinderboeken neerzetten om vervolgens 
een ander boek uit te zoeken. Zo willen wij het lezen onder kinderen stimuleren.  

  
 



Kamp  
 
De leerlingen van de niveaus 7 en 8 zijn afgelopen op woensdag op kamp gegaan naar Fijn Oord in 
Ermelo. We hebben ze op het hoofdgebouw van het Universum uitgezwaaid. Hierover meer in een 
volgende nieuwsbrief.  
 

  
 
 
 
Universum Bruid 

 

Ja, eindelijk hebben we onze eerste echte 
Universum bruid.  Juf Trijntje is afgelopen 
maandag in het huwelijk getreden met haar 
Miquel. Hun zoontje Sem was daar getuige 
van. Dit mooie bruidspaar willen wij u graag 
laten zien. Nu is het wachten op de eerste 
Universum baby! 

 

 



Uit de wijk 
 
De crowdfundingcampagne van StadsBomerij is afgelopen. Het is een succes voor StadsBomerij met 

een mooi bedrag om verder te kunnen ondernemen. Er zijn uiteindelijk 6 bomen gedoneerd voor 

'Het Universum'. Ook dat is een leuk succes! In principe worden de bomen pas over drie jaar 

geleverd. Deze bomen willen wij als school voor het Tiny Forest gebruiken. Graag willen wij alle 

donateurs bedanken.  

Met vriendelijke groet,  
Johan Smits 
06 12845500 
info@stadsbomerij.nl 
 

 
 

Save the day 
Zondag 2 december (11.00 – 15.00 uur) 
Zet deze datum in je agenda en meld je bijtijds aan!!!!! 
 
Heb jij ook dit keer weer iets wat je wilt aanbieden of verkopen op onze markt? 
Rond half november hebben wij meer informatie die wij dan toe kunnen sturen. Een kraam huren 
kost 10 euro voor deze dag. 
Wij verheugen ons erop dat jij ook dit keer weer aanwezig zal zijn. 
Zijn er vragen bel mij gerust en meld je bij mij aan! 
Bij aanmelding ontvang je een betalingsbewijs en de marktinstructie. 

Met vriendelijke groet, 
Jolly Le Belle 
Mobiel 06 - 52 78 62 04 
jolly@nobelhorst.nl  
www.nobelhorst.nl 
  

 

 

Wie vind jij een kei? (Zie bijlage) 
NOMINATIE-FASE VOOR ‘ALMEERSE KEI’ NU VAN START 

 

Op vrijdag 30 november 2018 reikt burgemeester Franc 
Weerwind voor de 11e keer de Almeerse Keien uit. Net als 
voorgaande jaren worden deze uitgereikt aan kinderen van 4 
tot 12 jaar die allemaal op een eigen manier een bijzondere 
bijdrage leverden aan de Almeerse samenleving. 
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