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Playing for Success in groep 4 

    Kalender 

17 t/m 20 april: Cito eindtoets gr 8 

20 april: masterclass KIDD in gr 5 

25 april: studiemiddag 

26 april: juffendag en viering koningsspelen 

27 april t/m 11 mei: meivakantie 

 

Playing for Success/ Nieuws uit de MR/ Wisseling leerkrachten/ Sportdag/               

Gymkleding/ Koningsspelen/ Ruilbieb / schoolvoetbal/ KIDD in groep 3 

 

Na een zeer geslaagd Paasontbijt ging groep 4 met een goed gevulde buik aan de slag met keersommen 
onder begeleiding van Playing For Succes.  

Op het plein waren keersommen getekend in vakken.  

De kinderen moesten de keersom achterhalen en het antwoord uitrekenen.  

Als toetje mochten ze voor elkaar keersommen maken. Daar kwamen heel uitdagende sommen uit! 
Groep 4 heeft geleerd dat een keersom eigenlijk een verkorte optelsom is.  

Het was weer een actieve en betekenisvolle les! 

 



Nieuws uit de MR 

De staking in het primaire onderwijs is ons niet ontgaan en natuurlijk is er ook in de MR gesproken over de werk-
druk en hoe die te verlagen. Er is in een regeerakkoord afgesproken dat er komend schooljaar extra middelen    
komen om de werkdruk aan te pakken. De school zal hier een plan voor schrijven en dit aan de MR voorleggen. 

Ook hebben de MR-leden en directie (Bart) uitvoerig gesproken over de huidige kwaliteit van de schoonmaak.  

Er is een brief gestuurd naar de ASG om onze onvrede te uiten over de slechte kwaliteit van de schoonmaak in ons 
gebouw. De ASG heeft hier adequaat op gereageerd en heeft samen met Bart en het schoonmaakbedrijf, diverse 
acties opgepakt. 

Daarnaast is de MR bezig geweest met een sterkte en zwakte analyse van de school, door de ogen van de ouders.  

De notulen van de laatste vergadering staan op de website van onze school zodat jullie ook op de hoogte kunnen 
blijven van alle bespreekpunten en acties van de MR. 

Mocht je een vraag of opmerking hebben, mail ons dan gerust op mzr@spectrum.asg-almere.nl of laat een be-
richtje achter in ons postvakje in de koffiekamer. 

Janneke Hoogstede 

Namens de MR 

Wisselingen leerkrachten 

We hebben een aantal wijzigingen in de  bezetting van groepen moeten doen. Dat komt omdat juf Simone met 

zwangerschapsverlof is gegaan. Zie de foto van haar afscheid van de klas en de ouders van vrijdag 6 april: 

 

 

 

 

 

 

De wisseling komt ook omdat de werkdagen van Annemarie in groep 8 erop zitten. 

We gaan het volgende doen: 

 Juf Esther  is de hele week in groep 1-2 b. ( was drie dagen) 

 In groep 4 blijft juf Sisline, maar er komt iemand anders  op de overige dagen. Dat is voor vier dagen juf 

Wilmy en daarna, voor de rest van het jaar juf Anja. 

De ouders van bovenstaande groepen hebben daar al bericht over gehad. 

 In groep 8 hebben we het volgende gepland: 

 Dinsdag 10 april: juf Marloes en woensdag 11 april juf Ange 

 Woensdag 17 april: juf Ange 

 Woensdag 25 april: meester  Bart 

 Woensdag 16 mei: meester Bart 

 Vanaf 22 mei is juf Marloes op de dinsdag in groep 8 en juf Ange is er op de overige dagen. 



 Sportdag groep 3 t/m 8 

Koningsspelen 

Op Woensdag 16 mei is de sportdag voor groep 3 t/m 8 in het Topsport centrum .Bij de klassen komen 
volgende week vervoerslijsten te hangen.  

Bent u in de gelegenheid om kinderen mee te nemen, geef het aantal beschikbare plaatsen dan op. Het is 
handig en fijn als we bij elkaar mee kunnen rijden. 
De sportdag duurt tot 14.00 uur. 

Leerlingen kunnen vanaf 14.00 weer opgehaald worden bij het Topsport centrum. 

Adres: Pierre de Coubertinlaan 4, Almere – Poort.  

 

 
Donderdag 26 april zijn de koningsspelen voor alle groepen. Zorg er voor dat uw zoon of dochter kleding 

draagt waar makkelijk in gesport kan worden en schoenen aan heeft waar op gerend kan worden. De 

kinderen gaan namelijk leuke sportspellen spelen op het schoolplein. 

Het gebeurt steeds vaker dat leerlingen gymkleding of gymschoenen vergeten of dat gymschoenen te 

klein zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw zoon of dochter te helpen herinneren om gymkleding mee te 

nemen? 

Wilt u gymschoenen die te klein zijn graag vernieuwen? Het is belangrijk dat gymschoenen gedragen 

worden. Het lopen op blote voeten is niet fris en kan gevaarlijk zijn. Schoenen kunnen de voeten alleen 

beschermen als ze gedragen worden. 

Ook het dragen van sieraden is gevaarlijk. Kleine oor knopjes mogen gedragen worden, oor ringen 

moeten uit of afgeplakt worden. Deze afspraak hebben we ook bij de kleuters. Houd dus sieraden thuis 

a.u.b. 

 Gymkleding 



ruilbieb  

schoolvoetbal  

 Masterclass  KIDD groep 3  

Herkent u dit kastje? 

Dit is de ruilbieb. 

Als u een boek inlevert, mag u een andere lenen.  

Kinderen mogen dat ook. 

De bovenste plank is voor volwassenen, de onderste voor kinderen. 

 

Een foto van het meidenteam dat woensdag gespeeld heeft 

(voor de regenbui). Ze hebben gewonnen en verloren.  

Wat hebben ze leuk gespeeld! En de mooiste doelpunten 

waren voor ons. 

Leuk dat er zoveel ouders ( en grootouders) waren! 

 

Woensdag de 11de zijn de jongens van groep 7/8 aan de 

beurt. 

Veel succes, mannen! 

Groep 3 had vandaag een speciale les: een les in ‘mime’ van Kunst is dichterbij dan je denkt. (KIDD) 


