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Gelukkig nieuwjaar. 

Wij wensen u allemaal veel gezondheid, geluk en 

plezier in het nieuwe jaar 2015. Wij hopen dat alle 

wensen die u op 1 januari had, gaan uitkomen 

            

en dat het weer een prachtig jaar mag worden voor 

iedereen. 

Nieuws van juf Corinne 

Afgelopen maandag was juf Corinne weer een paar 

uurtjes op school.  Ze wilde graag even de sfeer 

proeven en vooral de kinderen zien. Ze is alle 

klassen langs geweest en natuurlijk kregen alle 

kinderen de kans haar te groeten en een knuffel te 

geven. 

Deze week kreeg juf  haar laatste bestralingen en 

daarna is het tijd om te gaan herstellen van alle 

ellende die haar is overkomen. Dat herstel zal nog 

wel een poosje duren, maar in de tussentijd wil zij 

toch af en toe haar gezicht weer laten zien op 

school. het kan dus zo maar gebeuren dat u haar op 

school tegen het lijf loopt. 

Schoolfruit is weer begonnen 

Deze week is de schoolfruitactie weer begonnen. 

Twintig weken lang krijgen de kinderen op 

dinsdag, woensdag en donderdag een lekker stukje 

fruit op school om tijdens het 10-uurtje op te 

peuzelen. Mocht er op vrijdag nog fruit over zijn 

dan wordt dit om beurten aan een klas gegeven.  

Zo kan het dus incidenteel wel eens gebeuren dat 

de klas van uw kind vier dagen achtereen fruit 

krijgt.  

 

Een dochter voor meester Matthijs en zijn vrouw 

Op de allerlaatste dag van het jaar hebben meester 

Matthijs en zijn vrouw een dochter gekregen. De 

jongedame met de mooie naam Merle drinkt goed, 

groeit goed en heeft een paar ferme stembanden, 

waarmee zij haar vader, moeder en grote broer 

duidelijk laat merken als zij iets nodig heeft. Wij 

wensen het gezin van meester Matthijs veel geluk 

met hun dochter en zusje.  

                            

27 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 27 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 leerkrachten van Echnaton. Ook 

zullen zij wat meer over hun eigen school vertellen. 

De voorlichting zal op beide locaties tegelijk 

worden gegeven. Over welke locatie hoort u nog. 

Belangrijke data in januari en februari  

Woe. 21 jan.                            koffieochtend op Midden 

Di. 27 jan.                                Voorlichting VO op 2 locaties      

                                                    voor ouders gr. 6, 7 en 8 

Vrij. 13 feb.                              rapporten uit 

Ma, di, woe 16,17,18 feb.   10- minutengesprekken 

Woe 18 feb.                           koffieochtend op Midden     

Vrij. 20 feb.                              voorjaarsvakantie 

Ma . 2 maart                            Studiedag 3. 

                                                    Alle kinderen vrij.                         
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