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Juf Denise zit nog in haar re-integratie proces en
gaat in de middag naar huis.

Beste ouder(s), verzorger(s),

Pinguïnrots
Geen veranderingen; maandag t/m vrijdag juf
Daniëlle.

Gisteren hebben we de personele bezetting
voor na de voorjaarsvakantie weer rond
gekregen. Een mooi gegeven gezien het feit dat
het leraren te kort steeds meer begint toe te
nemen.
Juf Marjolein B heeft per 1 februari 2019
ontslag genomen. Zij heeft er voor gekozen om
geen afscheid te nemen van de kinderen,
ouders en team.
Juf Petra heeft haar laatste werkdag gehad op
woensdag 13 februari 2019.
De rapportgesprekken van de Bijenkorf zijn op
maandag 4 maart en dinsdag 5 maart.
Hoe ziet de bezetting er na de voorjaarsvakantie
uit:
Vissenkom
Geen veranderingen; maandag t/m vrijdag juf
Marian
Vogelnest
Maandag, dinsdag en vrijdag: juf Marjolein H
Woensdag en donderdag: juf Jelena

Krokodillenvijver
Geen veranderingen.
Maandag t/m vrijdag: juf Sandra
Maandag/ woensdag en vrijdag: re-integratie
uren van meester Rian.
Apenkooi
Maandag, dinsdag, vrijdag: juf Paula
Woensdag en donderdag: juf Thalia
(Regterschot)
Leeuwenkuil
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag:
meester Ronald
Dinsdag: juf Jelena
Afgelopen donderdag hebben de kinderen kort
kunnen kennismaken met juf Thalia. Meester
Henri geeft nog les op een andere school, dus
de kinderen hebben hem nog niet mogen
ontmoeten.
Maandag 25 februari zullen juf Thalia en
meester Henri zich aan de kinderen voorstellen.

Vlindertuin
Maandag: juf Thalia (Regterschot)
Dinsdag t/m vrijdag: juf Marieke
Bijenkorf
Maandag en dinsdag: meester Henri (Heres)
Woensdag, donderdag en vrijdag: juf Denise tot
12.00 uur, juf Georgette is ook aanwezig in de
groep. Van 12.00 tot 14.15uur is juf Georgette
alleen in de groep.
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Maandag 25 februari komen we na schooltijd
met de brievenbus langs op het schoolplein
van De Loofhut. Bent u er ook om 14.15 uur?
Dan kun je ook je dromen op de post doen en
met ons in gesprek. Wij hebben er veel zin in,
zien we je daar?
Voor meer informatie kun je ook de website
bezoeken: www.alsiklatergrootbeninalmere.nl
of naar de facebook:
www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere

‘Als ik later groot ben’
‘Als ik later groot ben’ is een project dat als doel
heeft om de vragen en behoeftes van kinderen
en jongeren nog beter te verbinden met het
aanbod in de stad. Wij vinden dat iedereen
moet kunnen worden wat hij wil, daarvoor heb
je soms sportles, bijles, een laptop of iets
anders nodig. Wil jij dat aanvragen? Dat kan! De
brievenbus is er voor alle kinderen en jongeren
uit Almere die een vraag hebben of een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Er zijn veel partijen
in Almere die zich inzetten om te helpen. Deze
partijen zijn verbonden in de brievenbus.
De Brievenbus
Je kunt de brievenbus op verschillende
manieren bereiken. De brievenbus bestaat
zowel online (website, Facebook, WhatsApp en
SMS) als offline (brievenbussen,
inloopspreekuur). Je kunt je vragen posten in de
brievenbus. Aan de hand van jouw vraag gaan
we graag met je in gesprek. Hierbij wordt een
oplossing gezocht en wordt gekeken welke
partijen uit Almere je kunnen helpen met je
droom.
De brievenbus komt ook langs in de wijk om
kennis te maken met kinderen en jongeren uit
Almere.
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Belangrijke data:
 18 februari t/m 22 februari:
Voorjaarsvakantie
 In de week van 25 t/m 28 februari:
ouder-rapportgesprekken; voor de
Bijenkorf zijn de gesprekken op
maandag 4 maart en dinsdag 5 maart
 Vrijdag 1 maart: Carnaval viering, alle
leerlingen om 12.00 uur vrij
 Vrijdag 22 maart: studiedag, alle
leerlingen vrij

Fijne voorjaarsvakantie, wij zien u
graag weer op
maandag 25 februari!
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