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Almere 4 April 2018 
Dit is het allereerste schoolvoetbalteam van Sterrenschool Het Universum in Nobelhorst! 
 
Helaas niet door naar de volgende ronde maar op doelpuntensaldo zeker gewonnen in de poule. Die 
steken de jongens mooi in hun zak!! 
 
Dank aan Meester Koen voor de coaching en organisatie.  
(Foto aangeleverd door familie Venverloo) 
 
 

 



Onderstaande mail ontvingen wij van de vader van Dean en Mila 
Ik heb van veel acties, doelpunten en mooie missers filmpjes gemaakt en in WeTransfer gezet. 
Misschien leuk voor de ouders? Hieronder de link: 
https://we.tl/s-kRpXrTAP79 
Ze mogen mij ook een mailtje sturen of een WhatsApp bericht (0623753361), dan stuur ik hen zelf de 
link. 
 
Met vriendelijke groet, 
Walter Budding 
Vader van Dean en Mila 
 
 
 

Kom ook naar het superleuke sportkamp en toffe sportdag van Sportivun! 

Sportivun organiseert van 4 t/m 9 mei een superleuk multi-sport dagkamp. Tijdens dit kamp wordt 

je om 09:00 gebracht door je ouders en om 17:00 weer opgehaald. De sportdag is op vrijdag 11 

mei, de dag na Hemelvaartsdag, bij Optisport de Vrijbuiter. Van 10 tot 15 ben je bezig met alleen 

maar leuke dingen, dus schrijf je snel in! 

Je maakt tijdens dit dagkamp en de sportdag kennis met de multi-sport dagkampen van Sportivun. Zo 

doe je knotshockey, bunkertrefbal of bubbelvoetbal, waarbij je in een grote opblaasbare bal rondrent 

terwijl je voetbalt. Hoe gaaf is dat! 

Wil jij erbij zijn op van 2 t/m 4 mei of de sportdag op vrijdag 11 mei? Schrijf je dan snel in via 

www.sportkampenvansportivun.nl  

Met vriendelijke groet,   

Jurrian Vissink 
   
Nationaal Bureau Sport Stimulering 
Initiatieven                    |           Sportdocent, Sporttest, Sportinfunctie en Sportivun  
Telefoon                       |           035 30 30 030    
Baarnsche Dijk 6B1      |            3741 LR Baarn  
 

 
 
Nieuws van de kleutergroepen 
Op een zonnige ochtend zijn we naar de bollenvelden gewandeld. Het rook heerlijk bij de hyacinten. 
Helaas mochten we de bloemen niet plukken. 
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Voor het thema sport hebben de dames in de klas echte balletspitzen gemaakt en de jongens 
voetbalschoenen met noppen. 
 
De oma van Nova Mol komt uit Afrika (Congo). Zij vond het leuk om iets te vertellen over de kleding in 
Afrika. De kinderen gaan daar naar school in een uniform. De vader van Nova Mol werd voor de 
gelegenheid uitgedost met een echte koningshoed en koningsstaf. 

 
 
 

 
In de wasserette konden de kinderen met echt water kleding wassen en daarna natuurlijk ophangen 
on te drogen. 
 



Ook wat heerlijke traktaties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Grote Rekendag niveau 5 en Paasknutselen groep Uranus 
 
In de ochtend is niveau 5 aan de slag gegaan met klokken maken. Zo kunnen de kinderen makkelijker 
leren klokkijken (digitaal en analoog). Het tweede deel van de ochtend hebben we een rekencircuit 
gehouden. We hadden hulp van een tweetal ouders. Er zijn allerlei spelletjes gedaan die te maken 
hebben met rekenen; zoals tafels, klokkijk kwartet, opbouw van getallen, enz.  
In de middag stond  Paasknutselen op het programma. Er waren veel aanmeldingen om te helpen met 
knutselen van moeders en zelfs een opa! Het was een gezellige dag! 
 

 
 
  



 

 

Groep Saturnus: 
In ons modeatelier wordt hard gewerkt en nieuwe ontwerpen met behulp van oude kleding! We 
hebben ook hulp gehad van lieve moeders, opa’s en oma’s. Meester Bas hielp mee in de 
naaispullenwinkel. Het eindresultaat wordt geshowd op de catwalk! 
 
 
 


