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Nieuwsbrief  
Schooljaar 2019-2020 
Augustus 2019 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) van De Loofhut,  

 

We zijn goed gestart dit schooljaar. Het was wel 
heel veel werk om de school afgelopen 
maandag startklaar te hebben maar het is ons 
gelukt! Fijn dat de school een schilderbeurt 
heeft gehad, er deels nieuwe vloeren zijn, er 
betere verlichting in de school is. Ook het team 
heeft wat vernieuwing gehad. Daar vertellen we 
jullie donderdag alles over en kunt u ook even 
een praatje houden met de nieuwe juffen en 
meester.  

 De gymzaal wordt nog wel verbouwd. Dit zou in 
de zomervakantie gebeuren maar helaas is de 
gemeente later gestart waardoor de 
werkzaamheden vanaf nu nog zeker twee 
maanden zullen duren. Gelukkig is het mooi 
weer en starten we met de gymlessen buiten 
maar binnenkort zullen we gebruik moeten 
gaan maken van de grote sporthal in Haven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe we dat gaan doen zijn we op dit moment 
aan het bekijken want het is best nog wel een 
eindje lopen. Wellicht starten we dan met 1 
keer in de week gym maar dan langer. Hoe het 
gaat lopen gaan jullie natuurlijk nog van ons 
horen! 
 

Ik heb het al even genoemd maar donderdag is 
er een ouderavond. Jullie zijn van harte 
welkom! Om 18.50 uur gaan de deuren open en 
om 19.00 uur beginnen we! Het is een 
informatieavond voor ouders. Het is niet handig 
om kinderen mee te nemen naar deze avond. 
Van 19.00 uur tot 19.45 uur zullen wij onszelf 
aan jullie voorstellen, de ouderraad zal wat tijd 
nemen (en hopen dat er ouders dit team komen 
versterken) en ik zal wat vertellen over de 
aanpak van ongewenst gedrag op school. Dan is 
er even pauze met een kopje koffie of thee. Na 
de pauze kunt u in de groep van uw kind terecht 
voor informatie over het schooljaar en de 
groep. 
Als u kinderen in meerdere groepen heeft dan 
moet u helaas een keuze maken, er kan niet 
halverwege gewisseld worden. 
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Verder nog een herinnering:                                                               
De school begint om 08.30 uur. Ouders dan 
graag uit de klassen en de school zodat wij met 
de lessen kunnen beginnen. Mocht u een vraag 
aan een leerkracht hebben dan graag even een 
afspraak maken, de leerkracht heeft dan de tijd 
voor u. In ieder geval niet even voor schooltijd 
met een klas vol kinderen, die tijd is er om de 
kinderen te begroeten en eventueel een kleine 
mededeling uit te wisselen. 
 
Ik hoop jullie (bijna) allemaal te zien op de 
ouderavond. 
Samen gaan we werken aan de veiligste, leukste 
en beste school van Almere Haven!!!! 

 
Belangrijke data op een rij: 
Donderdag 05 september: ouderavond 
Maandag 09 september: start ouder-kind 

gesprekken (inschrijflijsten hangen bij de klas) 

 
Vriendelijke Groet, 
Arnie Schuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


