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Agenda september 
6: Jaaropening 

6: MR vergadering 

7: OR vergadering 

12: Sportdag groep 5/6  

13: Info avond groep 1-4 

13: Sportdag groep 7/8 

15: Info avond groep 5-8  

19: Studiedag  

23: Maandsluiting 

30: Sportdag groep 1/2 

30: Lesvrije middag 

 

  

 

 

‘t Zonnewieltje 
                                                                           
Sportdagen  
Deze week hebben de groepen 
5/6 en 7/8 hun sportdag gehad. 
Ook dit jaar zijn we met deze 
groepen weer naar de 
atletiekvereniging Almere81 
gegaan. Op beide dagen hebben 
we heerlijk weer gehad.  

De kinderen zijn heel sportief 
bezig geweest met allerlei onderdelen zoals de 400 meter hardlopen, 
speerwerpen, verspringen, de hinkstapsprong, hoogspringen en de 
(bijna) 60 meter sprint. Er zijn dit jaar weer veel nieuwe records 
gevestigd!                                                                                                            
Heerlijk om alle kinderen zo actief en sportief met elkaar bezig te zien. 
We willen de ouderraad bedanken voor de Snelle Jelle en mandarijnen, 
die ze voor de kinderen hebben verzorgd. Deze kosten worden betaald 
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 

We kijken terug op 2 zeer geslaagde sportdagen en willen alle 
hulpouders bedanken voor hun sportieve inzet! 
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Informatieavonden  
Op dinsdag- en donderdagavond waren de jaarlijkse informatieavonden. 
Het was fijn dat deze avonden eindelijk weer op school konden 
plaatsvinden. Als school hechten we veel waarde aan de 
informatieavonden; het is een moment waarop we jullie kunnen 
informeren over ons onderwijsaanbod en de wijze waarop we hier 
invulling aan geven. Fijn om van veel ouders/verzorgers na afloop terug 
te horen dat ze deze avond als heel waardevol ervaren hebben. 

Studiedag 

Aanstaande maandag is de eerste studiedag van dit schooljaar; alle 
kinderen zijn deze hele dag vrij.                                                                                  
Als team staan we maandag stil bij het werken in gecombineerde 
groepen; we brengen met elkaar in kaart welke bijdrage dit levert aan 
de kwaliteit van ons onderwijs en welke aspecten we daarbij nog verder 
kunnen versterken.  

De collega’s van de kleuterbouw gaan dit jaar met elkaar aan de slag om 
nog meer invulling te geven aan het spelend leren. Hierbij worden we 
als school begeleid door Anouk Brouns. Zij is gespecialiseerd in het 
onderwijs aan het jonge kind. 

Het is belangrijk om met het team dit soort momenten te hebben, zodat 
we structureel bezig blijven met het ontwikkelen/versterken van onze 
school. 

Parro 

Zoals jullie weten maken we als school gebruik van Parro om met jullie 
als ouders/verzorgers te communiceren. Vanuit de leerkrachten worden 
regelmatig berichten verstuurd over het onderwijs in de groep en over 
diverse activiteiten. 

Binnen Parro is er ook de mogelijkheid om de leerkrachten rechtstreeks 
een bericht te sturen. Dit maakt het makkelijk om met elkaar in contact 
te staan. We vinden het belangrijk dat deze functie vooral gebruikt 
wordt om kleine zaken met elkaar af te stemmen of om een afspraak te 
maken. Wanneer het gaat om meer inhoudelijkere zaken dan heeft het 
de voorkeur om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek 
en/of telefonisch contact te hebben met de leerkracht. 
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Maandsluiting 
Aanstaande vrijdag is de eerste maandsluiting van dit schooljaar. Alle 
ouders/verzorgers van de optredende groepen zijn van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen. 
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