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1. Agenda
Vrijdag 18-11:
Dinsdag 22-11:
Woensdag 23-11:
Donderdag 24-11:
Vrijdag 25-11:
Maandag 28-11:

Pietenmiddag voor de groepen 1 tot en met 4
De groepen 3 en 4 gaan op excursie naar Het Archeologiehuis; groep 3 ’s morgens
en groep 4 ‘s middags
e
Start 2 ronde kunst en cultuur circuit; ’s middags oudergesprekken
Schoen zetten in alle groepen
Om 12 uur zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de oudergesprekken
Om 12 uur zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de oudergesprekken

2. Weinig tot geen invallers beschikbaar; hoe lossen we dat op?
En de PABO minder populair als studie
Sinds de zomervakantie zijn er nauwelijks inval leerkrachten beschikbaar. De ASG heeft een contract
afgesloten met een uitzendorganisatie. En zij zijn enthousiast van start gegaan in augustus maar helaas lukt
het niet om voldoende invallers te werven om op de scholen in te vallen.
Ook bij sollicitatie procedures valt het op dat er nauwelijks gereageerd wordt op de advertenties.
Het onderwijs is om verschillende redenen een minder populaire baan… en dat terwijl wij het juist zulk leuk
werkvinden.
Hoe lossen we het invalprobleem op?
U begrijpt dat we er als school last van hebben dat er geen invallers beschikbaar zijn. Door de inzet van het
team en hun flexibele houding kunnen we de groepen zo goed mogelijk opvangen. Daarbij proberen
we de “pijn” te verdelen. Sommige dagen kiezen we er voor de kleutergroepen samen te voegen, met name
op dagen als er stagiaires werken. Het leerlingenaantal van de kleutergroepen laat dit toe.

Andere dagen zijn teamleden bereid een dag extra te komen werken.
Maar u zult begrijpen dat het soms een hele puzzel is om alle groepen bezet te hebben.

3. Weet u dat…
… er vandaag weer twee fotoalbums zijn gepubliceerd op de portal? Over het kunst en cultuur circuit
van de groepen 3 en 4 en van de groepen 5 tot en met 8?
… en dat alle leerlingen met veel plezier hebben meegedaan met de eerste ronde?
…u de mooie resultaten van het werken tijdens het circuit kunt bekijken?
De werkstukken liggen in arena.
…volgende week woensdag, 23-11 met de tweede ronde van het kunst en cultuur circuit gestart wordt?
… er iedere dag, zowel ’s morgens als ’s middags veel leerlingen te laat komen?

…dat de Ouderraad deze maand veel geld uitgeeft om een spetterend Sinterklaasfeest en een mooi en
warm Kerstfeest te organiseren en dat zij uitkijken naar uw ouderbijdrage?
Wilt u het bedrag overmaken op IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 24.
Graag met de naam en de groep van uw kind(eren) erbij!
...er ouders zijn die zich nog moeten inschrijven voor het oudergesprek voor eind november?
Daar hoort u toch niet bij?
…de kinderen vanaf groep 5 bij het oudergesprek aanwezig mogen zijn?
…en dat alle leerlingen van de groepen 8 bij het oudergesprek verwacht worden?
Het gaat tenslotte om hun voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs en zij hebben ook een belangrijke
inbreng bij het gesprek!
...vandaag de lootjes voor Sinterklaas getrokken zijn in de groepen 5 tot en met 8? Begint u
op tijd aan de surprise met uw kind? Want een goede surprise vraagt om veel denk- en
doewerk.
… juf Yvonne en juf Ina een paar dagen ruilen van werkdag; kijkt u dus niet vreemd op als juf Ina op
donderdag en vrijdag in groep 5 werkt.
…ook in groep 6 deze week andere juffen werken, naast juf Suzanne? Op donderdag geeft juf Jetty en op
vrijdag juf Angelique les in groep 6.

4. Het kunst en cultuur circuit: ervaringen uit groep 8A
Amna, groep 8A
Ik zat bij beeldende kunst. We gingen van klei bedreigde diersoorten maken. En ook de kenmerken tekenen
op het dier. Je moest de details goed proberen na te tekenen en je moest kunnen zien welk dier het was. Ik
vond het een hele leuke opdracht. Ik maakte een pandabeer. Alle beelden staan in de arena nu en daar
worden ze tentoon gesteld.
Ilyas, 8A
Ik zat bij muziek bij juf Yvonne. Dat was leuk. We gingen met een xylofoon liedjes spelen en een van
die liedjes heette te laat. Dat vond ik ook het leukste liedje. Ik denk dat de kinderen die hierna
aan de beurt komen dit ook leuk gaan vinden. Ik wens de andere kinderen veel plezier!
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5. De koffie/thee ochtend op de Egelantier van woensdag
2 november was heel informatief.
De medewerkster van het wijkteam Buiten Oost, Bea Westdijk, gaf tijdens deze ochtend uitvoerig uitleg over
alle gebieden m.b.t. zorg, welzijn, meedoen en opvoeden waarin het wijkteam ondersteuning en hulp kan
bieden. De aanwezige ouders konden ook vragen stellen aan Bea en gingen ook met elkaar in gesprek over
diverse onderwerpen. Namens de Ouderraad was Deborah aanwezig en namens de school Gon en Marion.
Het wijkteam heeft een tweemaal per week een inloopspreekuur op de volgende tijden en locaties:
Maandag 14.30 – 16.30 uur
De Cartoon, Gerritth. Rotmanlaan 28
Woensdag 9.00 – 11.00 uur
Gezondheidscentrum De Compagnie
Balistraat 1
U kunt op deze tijdstippen geheel vrijblijvend en gratis om advies vragen over bijvoorbeeld:
Ondersteuning bij de zorg voor uw kinderen?
Hoe los ik de ruzie met de buren op?
Wie kan helpen met geldkwesties of schulden?
Wat is er te doen voor u en/of uw kinderen in de wijk?
Hulp bij administratieve werkzaamheden;
Hulp bij een scheiding;
De wekelijkse koffieochtend;
Wandelen in de wijk;
Ideeën aandragen die de buurt ten goede komen.
Bea heeft ook aandacht gevraagd voor de Sinterklaaspakhuis actie ‘Voor ieder kind een cadeautje’. Hierbij
kunt u speelgoed dat in goede staat is inleveren, waarna u een bonnetje ontvangt waarmee u ander
speelgoed kunt ophalen. Kijk voor meer informatie en de pakhuislocaties op
www.wijkteams.almere.nl/sinterklaaspakhuis of de Facebookpagina ‘pakhuis van Sinterklaas Almere’.
Bij Marion van de administratie kunt u een folder ophalen met informatie over het wijkteam en u kunt ook
kijken op de website:
www.wijkteams.almere.nl/wijkteams/buiten-oost
De volgende koffie/theeochtend is op woensdag 8 februari van 8.30 – 9.30 uur. Zet u deze datum alvast in
uw agenda? Wij willen u graag ontmoeten tijdens deze ochtend!
Het Team en de Ouderraad van de Egelantier

6. Schoolfruit
Vorige week hebben we voor het eerst schoolfruit ontvangen. Dit fruit wordt met subsidie vanuit de
Europese gemeenschap gefinancierd en is o.a. bedoeld om de kinderen te stimuleren om fruit te eten en de
kinderen kennis te laten maken met verschillende fruitsoorten. Vorige week waren er appels, peren en
ananas.
Deze week worden er druiven voor dinsdag, mandarijnen voor de woensdag en appels voor donderdag
gebracht.
Wanneer uw kind één van deze fruitsoorten niet lust of er allergisch voor is mag u uw kind
natuurlijk een eigen stuk fruit meegeven.
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7. Woensdag basketbaltraining na schooltijd in de maand december!

Houd je van basketbal of zou je gewoon eens willen ontdekken hoe leuk basketbal kan zijn? Op woensdag
07, 14 en 21 december kan je meedoen bij de open training op het schoolplein bij basisschool Egelantier
en/of het schoolplein bij basisschool Kristal/Dukdalf in Indische Buurt.
Dit wordt gedaan in samenwerking met basketbalvereniging Almere Pioneers. Een professionele trainer is
aanwezig om de technieken en tactieken te leren, en bovenal veel plezier te hebben! Heb je zin om mee te
doen ben je welkom! Leeftijd 4-12 jaar. Deelname is gratis. Opgeven is niet nodig. Heb je vragen over deze
training of andere sportactiviteiten kan je contact opnemen met Brenda van Talent in Opleiding;
b.zonneveld@talentinopleiding.nl.

Datum
Wo 07 dec
Wo 14 dec
Wo 21 dec

Tijd + Locatie
Tijd + Locatie
13:00-14.00 Schoolplein Kristal/Dukdalf14:30-16:00 Schoolplein Egelantier
Makassarweg 68, Indische Buurt
Pieter van Damstraat 38, Oostvaardersbuurt
13:00-14.00 Schoolplein Kristal/Dukdalf14:30-16:00 Schoolplein Egelantier
Makassarweg 68, Indische Buurt
Pieter van Damstraat 38, Oostvaardersbuurt
13:00-14.00 Schoolplein Kristal/Dukdalf14:30-16:00 Schoolplein Egelantier
Makassarweg 68, Indische Buurt
Pieter van Damstraat 38, Oostvaardersbuurt

8. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe

Beste Ouders,
Decembermaand
Wij sluiten thema herfst af, en gaan ons de komende periode bezighouden met het Sinterklaas- en
Kerstfeest.
De peuters hebben een ‘’papieren’’ schoentje gemaakt, deze worden samen gezet bij de open haard, de
volgende keer is er wat lekkers in.
Maandag 5 december (de ochtend en middag) vieren wij het Sinterklaasfeest; wij doen spelletjes, zingen
liedjes, eten wat lekkers en de peuters krijgen een cadeau. De komende periode krijgt iedereen een
uitnodiging met meer informatie hierover.
Team Tierelier
Anja, Sandra, Ellen-Jane

Nieuws van Kiekeboe
Sinterklaas
Het was weer even spannend of Sinterklaas wel op tijd in Nederland aan zou komen. Maar ook dit jaar heeft
Sinterklaas met zijn Pieten Nederland weer gevonden. Op de BSO zullen we weer leuke Sint en Piet
knutsels gaan maken. En hopen we natuurlijk dat hij een bezoekje brengt aan de BSO !!!
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Kou
Het word weer kouder. Dus vragen wij de kinderen weer om sloffen mee te nemen, voor binnen op de BSO.
En de kinderen een warme jas ( of vest ) aan te doen. Voor als we buiten gaan spelen

Bereikbaarheid
Er blijft wat verwarring over de bereikbaarheid van de BSO. Het telefoonnummer delen wij samen met de
peuterspeelzaal Tierelier. Dus het kan voorkomen dat als u de BSO belt de peuterspeelzaal u te woord staat.
U kunt daar ook een bericht achterlaten voor de BSO. En mocht het telefonisch niet lukken kunt u altijd
mailen naar onderstaand mail adres.
Mocht u nog vragen hebben of vrijblijvende informatie willen hebben. Kunt u ons altijd bellen of even bij ons
aankloppen.
BSO Kiekeboe
036-5255844
info@kinderopvang-kiekeboe.nl
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