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1. Agenda
8. 20-12:
Dinsdag
Zingen in de arena door de groepen 3 en 4: kersttoneelstuk;
Woensdag 21-12:
Donderdag 22-12:

Bestek, beker en bord met de naam van uw kind meebrengen in een plastic zak;
klas inrichten voor het kerstdiner; kerstdiner
School tot 12.00 uur

Kerstvakantie van donderdag 22-12 om 12 uur tot en met zondag 8 januari
Maandag 09-01:
Dinsdag 10-01:
Woensdag 11-01:
Vrijdag 13-01:
Dinsdag 17-01:

Eerste schooldag na de kerstvakantie
Erna, intern begeleider en Gon afwezig i.v.m. scholing; start Kunst en cultuur circuit
groepen 3 en 4
Marion en Gon eerste deel van de ochtend afwezig; start van de nieuwe ronde van
het Kunst en cultuur circuit groepen 5-8
Groepsbrief 3
Studiemiddag; alle leerlingen zijn om 12 uur vrij; Gon afwezig i.v.m. overleg bij de
ASG

2. Een gezellige tijd
De OR, hulpouders en het team hebben op 6 december de school weer prachtig versierd en in kerstsfeer
gebracht.
De afgelopen weken is er ook door de leerlingen extra hard gewerkt aan de voorbereidingen van het
kerstfeest op school. Kerstliedjes klinken uit alle lokalen en ook overal wordt er flink geknutseld
door iedereen. Ook de lessen van de wol kunstenares Bettina waren weer geslaagd.
Vond u het zingen van de kinderen bij het binnenkomen ook zo gezellig?
Al met al een heel leuke en bedrijvige tijd.
Nog een kleine week en dan is het al bijna kerst.

De Ouderraad, de Medezeggenschapsraad, het team van
Kiekeboe/Tierelier en het team van De Egelantier wensen iedereen een
heel fijne vakantie; mooie kerstdagen en een sprankelend nieuwjaar.

3. Korte berichtjes
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie
De groepen 7 hebben voor € 2712,11 aan Kinderpostzegels verkocht. Wat een prachtig resultaat.
In totaal is er in het land voor € 9.1 miljoen bij elkaar gebracht.
Alle vaders en moeders en andere familieleden en bekenden, bedankt voor jullie deelname.
En een groot compliment voor alle leerlingen van de groepen 7. Want gemiddeld is er per leerling voor €60
aan postzegels en kaarten verkocht. Het team is trots op jullie!

De actie van de Leerlingenraad voor het Voedsel Loket Almere (VLA)
Veel kinderen hebben al spullen meegenomen die op het boodschappenlijstje voor VLA stonden. Dank daar
voor.
U kunt nog boodschappen inleveren tot en met aanstaande woensdag.

De Avondvierdaagse 2017
Ook dit jaar organiseert de Ouderraad de Avondvierdaagse voor de leerlingen van onze school. 16 tot en
met 19 mei wordt er weer gewandeld.
De Ouderraad kan uw hulp deze avonden goed gebruiken. Wilt u helpen als klaar-over? U kunt zich
aanmelden bij de Ouderraad. ouderraad@egelantier.asg-almere.nl

Fruit van de Europese Unie 1
Al een aantal weken mogen we het fruit uitdelen dat we van de Europese Unie ontvangen. Het valt ons op
dat lang niet alle kinderen het fruit kennen dat we uitdelen en dat ook niet iedereen het fruit wil proeven. We
bieden het fruit toch steeds aan en we willen u vragen om de kinderen vooral ook te stimuleren om het fruit
te eten.
Wilt u er ook aan denken dat we op de fruitdagen geen zoete drankjes in school willen hebben?
Water, thee of eventueel melk voldoen prima en deze drankjes zijn veel gezonder dan alle gezoete fruit en
frisdranken.

Fruit van de Europese Unie 2
We houden geregeld fruit over en afgelopen maandag hebben een paar moeders fruit mee naar huis
genomen. O.a. appels waren blijven liggen en we hebben de ouders de tip gegeven om zelf appelmoes te
maken van de appels. Kom gerust op maandagmorgen vroeg even langs in de centrale hal, want daar zou
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zo maar wat “meeneem fruit” kunnen staan. We zullen er een briefje bij hangen, zodat u weet dat het om ‘het
overgebleven fruit’ gaat.

Fruit van de Europese Unie 3
De komende week krijgen alle kinderen een tomaatje, op dinsdag, een appel op woensdag en
een peer op donderdag.

De kerstvakantie
Donderdag 22 december om 12 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie.

4. Kerst café
Tijdens het kerstdiner van de kinderen zal ook het bekende kerst café van de OR open zijn. Terwijl uw
kind(eren) geniet(en) van het samen zijn in de klas, kunt u in ons café gezellig een praatje maken met
andere ouders onder het genot van hapje en een drankje! Het kerstcafé is te vinden in de gymzaal van de
kleuters.

Wilt u er aan denken dat u tijdens het kerstcafé geen schoenen met hakken mag
dragen in het speellokaal. De vloer is kwetsbaar en hakken kunnen de vloer beschadigen.

5. De CITO eindtoets score van De Egelantier op de RTL nieuws site
Als u onderstaande link klikt, dan komt u op de site van RTL nieuws met het thema CITO eindtoets.
Op deze pagina kunt u dan de woonplaats en de naam van de school invullen en dan komt u terecht bij de
resultaten van onze school. We zijn er trots op dat we
een mooie stijgende lijn hebben behaald over de
afgelopen jaren en we hebben een goede beoordeling
van onze resultaten gekregen.
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/eindtoetsbasisscholen
Er zijn overzichten van meerdere jaren beschikbaar; als
u op deze link klikt, komt u op de site met het nieuws
van 6 december 2016.
Op het plaatje hebben we onze score van dit jaar naast
de scores van de scholen in de buurt geplaatst.
Wij zijn trots op dit mooie resultaat!

6. Verslag van de les van de wol kunstenares
Het was leuk dat de wol kunstenaar op bezoek was. De mevrouw was heel aardig en behulpzaam. Ze had
heel veel verschillende kleuren wol mee. We gingen figuren schilderen met wol nou ja we maakten er een
lapje of schilderij van, in de vorm van een hart, vierkant of rondje.
Je nam van een kleur wel drie tinten wol. Het witte onderkleed werd helemaal bedekt met kleuren.
We waren wel een poos bezig: eerst het figuur en de kleuren bedenken. Water en zeep erop 200 keer rollen
in een doekje, wassen en opnieuw inzepen.
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Je mocht er zelfs mee smijten zodat de zeep overal kwam. Tot slot zoveel mogelijk water en zeep eruit
halen. Het resultaat is een mooi kleurig wollig schilderij wat jullie nu kunnen bewonderen op de gang bij
groep 5.Het was ook leerzaam.
Groeten van groep 5

7. Foto’s
Eind oktober heeft onderstaand bericht in de nieuwsbrief gestaan.:
Weet u dat…er binnenkort door een fotograaf die foto’s maakt voor onderwijs vakbladen foto’s
gemaakt gaan worden in onze groepen.
De fotograaf maakt de foto’s voor de vakbladen Jeugd, school en wereld, Prima, Didactief en de
Stichting Leerplan Ontwikkeling.
In een aantal groepen worden foto’s gemaakt en wij krijgen als school ook de beschikking over een
aantal foto’s. Wanneer u bij de inschrijving van uw kind heeft aangegeven dat uw kind niet op de foto
mag, dan wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.
Inmiddels zijn er erg mooie foto’s gemaakt en de fotograaf wil daadwerkelijk een aantal foto’s gebruiken voor
publicatie.
Wanneer u bezwaar heeft dat foto’s waarop uw kind staat voor publicatie in de onderwijsbladen
gebruikt worden, dan kunt u dit via de mail, voor vrijdag 23 december 2016, melden bij de directie:
directie@egelantier.asg-almere.nl

8. Nieuws van Kiekeboe
Sinterklaas
Wat was het weer spannend of Sinterklaas wel of niet zou komen op de Bso, en of hij voor de kinderen iets
lekkers een cadeautje had. Sinterklaas en zijn Pieten hadden de kinderen een brief geschreven dat ze
helaas geen bezoek aan de Bso konden brengen. Maar wel een zak met cadeautjes in de school hadden
verstopt. Doormiddel van een speurtocht hebben de kinderen de zak met cadeautjes gevonden. En konden
ze daarna lekker pepernoten bakken en speculaas versieren !!!

Kerstvakantie
Van Maandag 26 December t/m Vrijdag 30 December is de Bso gesloten. Maandag 2 Januari zijn wij weer
open vanaf 7:00. Deze week zullen wij weer leuke activiteiten ondernemen met de kinderen. Zoals naar de
bioscoop, schaatsen en een verassing. We gaan er een leuke week van maken !!!

Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar
Bso De Egelantier wensen de kinderen en u Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2017 toe, en hopen u en de
kinderen in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen op de Bso.
Bso Kiekeboe
036-5255844
info@kinderopvang-kiekeboe.nl
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