
  
 

Gelukkig nieuwjaar  
Wij wensen iedereen veel gezondheid, geluk en 
plezier in het nieuwe jaar. Wij hopen dat alle wensen 
die op 1 januari zijn uitgesproken ook allemaal echt  
uitkomen en dat het jaar nog mooier zal verlopen 
dan alle jaren hiervoor. 
 

 
 
Eén maart nadert...... 
Eén maart, de laatste dag waarop u uw (nu nog) 
achtste groeper kunt aanmelden voor het VO, nadert 
snel. De scholen voor VO zijn volop in de weer met 
hun open dagen, dus er valt weer een hoop te zien en 
te bevragen. Eén maart valt wel middenin de 
voorjaarsvakantie, dus het is aan te bevelen om het 
inschrijfformulier al uiterlijk 26 februari bij de 
betreffende school ingeleverd te hebben. 
 
Nationale voorleesdagen 27 jan. – 6 feb. 
De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan. De 
Nieuwe Bibliotheek heeft weer, samen met scholen, 
peuterspeelzalen en boekwinkels, een lijst  met  
prachtige boeken samengesteld om voor te lezen 
tijdens deze dagen ( of de dagen hierna natuurlijk). 
De lijst is bijgevoegd bij deze Samenspraak. 
Uiteraard zijn deze boeken te leen bij de Bibliotheek.  
Wees er wel snel bij, want de belangstelling hiervoor 

is groot. 

 

Woensdag 13 januari kinderen om 11.45 vrij!!!! 

Volgende week woensdag hebben de kinderen maar 

een half dagje school en zijn zij  om 11.45 uur vrij. 

Hopelijk werkt het weer een beetje mee, zodat er 

weer eens lekker gespeeld kan worden.                      
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25 jan. voorlichtingsavond  Voortgezet 

Onderwijs(VO) voor ouders van 6, 7 en 8 

Eind groep 6 krijgen de kinderen al een 

uitstroomperspectief voor het Voortgezet 

Onderwijs, Daarom willen wij die ouders  

uitnodigen om op 25 januari aanwezig te zijn bij de 

voorlichtingsavond over het VO.  Ook de ouders 

van de kinderen van 7 en 8 zijn hierbij van harte 

uitgenodigd. Het gaat om een algemeen verhaal 

over het onderwijs in Almere en zal worden 

gegeven door een leerkracht van Echnaton. Ook zal 

hij of zij iets meer over Echnaton  vertellen. De 

voorlichting zal op één locatie gehouden worden. 

Welke, dat hoort u nog. Er komt nog een brief. 

Nieuws van meester Cas en juf Wendy 

Meester Cas van groep 8 Noord is al een poosje 

ziek. Hij heeft de afgelopen weken een vervelende 

behandeling moeten ondergaan. Hij voelt zich 

gelukkig al weer wat beter en het is  de bedoeling 

is dat hij in de komende weken langzamerhand 

weer terugkomt.  Afgelopen woensdag was hij al 

weer even terug op school en in de klas. 

Ook met juf Wendy gaat het weer wat beter. Zij 

moet nog wel een keer het ziekenhuis in, dus voor 

haar duurt het nog even voor ze weer helemaal  de 

oude is. Hier vandaan wensen wij hen een allebei 

een snel herstel. 

Belangrijk in januari en februari 
12 jan.            Start toetsen Cito-LVS 

13 jan.          Kinderen 11.45 vrij 
25 jan.          Voorlichting VO scholen voor ouders  
                       van de groepen 6,7 en 8 
  1 feb.          Studiedag: alle kinderen vrij 
12 feb.          Rapporten uit 
15-17 feb.   15-min. gesprekken n.a.v. het rapport 
26 feb.          Start voorjaarsvakantie 
   1 maart     Laatste dag inschrijving voor het VO 

Een fijn weekend toegewenst. 
Team Samenspel. 
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