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Juf Charlotte is nu al werkzaam in de
Vlindertuin. Na de meivakantie zal zij op de
woensdag en donderdag in de Apenkooi staan.

Beste ouder(s), verzorger(s) van De Loofhut,
Apenkooi
Paula
Paula
Charlotte
Charlotte
Paula

Wat een prachtig Koningsfeest hebben we
achter de rug; mooi (droog) weer, goed
georganiseerd, vrolijke en enthousiaste
leerlingen.
En wat waren we blij met alle hulp van ouders.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Wij willen iedereen hier hartelijk voor
bedanken!

Juf Georgette zal op de vrijdag in de Vissenkom
staan.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Personele bezetting na de meivakantie
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen komt juf Marienel bij ons werken. Juf
Marienel komt 4 dagen op De Loofhut werken.
Zij komt te staan in de Bijenkorf en de
Vlindertuin. Juf Marieke is een dag minder gaan
werken.

Maandag

Vlindertuin
Marienel

Dinsdag
Woensdag

Marieke
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Donderdag

Marieke

Vrijdag

Marieke
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Bijenkorf
Denise +
Charlotte
Marienel
Denise +
Georgette
Denise +
Georgette
Marienel

Vissenkom
Marian
Marian
Marian
Marian
Georgette

Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers
organiseert JGZ Almere (de GGD) ook dit
voorjaar weer de opvoedcursus: Opvoeden en
Zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders
van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk.
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Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun
of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?
Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat
zijn eigenlijk goede straffen. En hoe kun je
ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig
doet? Is het normaal dat ouders de hele dag
voor politieagent moeten spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen
om oplossingen voor dergelijke vragen te
vinden. Aan de hand van alledaagse
opvoedingssituaties leert u vaardigheden om
het opvoeden gemakkelijker te maken. De
vaardigheden zijn gericht op een plezieriger
contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en
hoe u ongewenst gedrag het beste kunt
corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere
ouders zult u bovendien merken dat u niet de
enige ouder bent die zich soms onzeker voelt
over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is
als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere
gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
De cursus wordt op woensdagavond gegeven.
De cursusdata zijn: 15, 22, 29 mei 12, 26 juni en
3 juli
Tijd 19.30-21.30 uur
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de
GGD, adres Boomgaardweg 4.
Almere (parkwijk).
Voor meer informatie over de cursussen en als
u zich wilt opgeven, kunt u bellen met
KBS De Loofhut
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JGZ Almere: 088-0029990 (het
doorkiesnummer keuze 2 keuze 2).
Wees er snel bij want vol=vol.

De Nederlandse watersport
De Nederlandse watersport kent een rijke
geschiedenis. Van Michiel de Ruyter en de
VOC tot Olympisch kampioenen Dorian en
Marit en Team Akzonobel en Brunel in de
Volvo Ocean Race. Hoe leuk zouden jullie
leerlingen het vinden om in het zwembad in
Almere te ervaren hoe het is om zelf het
roer in handen te hebben?
Optimist on Tour in het zwembad
Bij Optimist on Tour leren we kinderen op
een leuke manier van alles over watersport.
Op donderdag 2 mei (in de meivakantie)
staan wij tussen 11:00 en 15:00 uur in
zwembad de Vrijbuiter in Almere. In een
uur tijd doen de kinderen 4 onderdelen die
begeleid worden door enthousiaste
instructeurs. Hierna mogen kinderen vrij
zwemmen in het recreatie bad met
glijbaan! Voor Optimist on Tour betaal je
alleen de entree voor het zwembad, deze is
op deze dag €6,50 en moet worden
afgerekend bij binnenkomst aan de balie
van het zwembad.
Lijkt het je nou ook leuk om tijdens de
vakantie mee te doen aan Optimist on Tour
in het zwembad? Schrijf je dan in op onze

Vrijmark 114
dir.loofhut@skofv.nl

1355GK Almere
www.deloofhut.nl

site www.optimistontour.nl en kom 2 mei
naar zwembad de Vrijbuiter!
Meer informatie Heb je vragen of wil je
meer informatie? Bel of mail ons dan
gerust. Dit kan via info@optimistontour.nl
of bel naar 06-58748491.

Belangrijke data:
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag, alle
leerlingen vrij, tevens start van de
meivakantie t/m 5 mei.
Zaterdag 4 mei: dodenherdenking
Zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag
Vrijdag 17 mei: Maandviering
Maandag 20 mei t/m 29 mei: CITO Etoetsen
Donderdag 30 mei: Hemelvaart, alle
leerlingen vrij
Vrijdag 31 mei: alle leerlingen vrij

Wij zien iedereen graag weer op
maandag 6 mei 2019.
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