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Agenda
Donderdag 14 sept ‘17
Woensdag 20 sept ‘17
Dinsdag 26 sept ‘17
Woensdag 27 sept ‘17
Vrijdag 29 sept ‘17
Dinsdag 3 okt ‘17
Woensdag 4 okt ‘17
Woensdag 4 okt ‘17
Vrijdag 13 okt ‘17
Maandag 16 okt ‘17
23 t/m 27 okt ‘17
Maandag 30 okt ‘17

OV vergadering
MR vergadering
Informatieavond groep 1 t/m 3 (start 19.00 u op de Perzikstraat)
Informatiemiddag groep 4 t/m 7 (start 14.05 u op het Kastanjeplein)
Informatiemiddag groep 4 t/m 7 (start 14.05 u op het Kastanjeplein)
Junior MR
Schoolfotograaf
Start Kinderboekenweek
Disco (afsluiting Kinderboekenweek)
Informatieavond groep 8 (voortgezet onderwijs voorlichting)
(start 19.00 u op de Perzikstraat)
HERFSTVAKANTIE
Studiedag; alle kinderen vrij

Personeel
Blij nieuws!
Onze twee zwangere collega’s, Sietske en Tira, zijn in de zomervakantie allebei bevallen van een zoon.
Steije, de zoon van Sietske, is geboren op 4 augustus. Liam, de zoon van Tira, is geboren op 25
augustus. De nieuwe wereldburgers en hun ouders maken het goed. Zowel Sietske als Tira genieten nu
van een welverdiend zwangerschapsverlof.

Onderwijs
Eerste schooldag
De eerste dag na de zomervakantie is altijd speciaal, maar dit jaar helemaal. Op beide locaties zijn de
kinderen (en ouders) verwelkomd met een versierd schoolplein. Vlaggetjes, gekleurde teksten en
muziek zorgden voor een bijzondere binnenkomst. We hebben hier veel leuke reacties op gekregen,
dus wellicht is een nieuwe traditie geboren.
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Staking
Zoals u wellicht in de media hebt vernomen, is er voor donderdag 5 oktober aanstaande een staking
afgekondigd voor basisschoolpersoneel. Het is op dit moment voor ons nog niet helder wat dit
betekent voor het onderwijs op de Pirouette. Ons bestuur heeft nog niet kenbaar gemaakt of zij
deze staking zullen ondersteunen. Wij wachten deze reactie af. Zodra wij u meer informatie hebben
rondom de staking hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Activiteiten
Informatieavond/middag
Zoals elk jaar zal in september een informatiemoment worden gehouden. In de agenda bovenaan dit
Schooljournaal kunt u lezen wanneer de verschillende momenten zijn.
In groep 1 t/m 3 vindt dit zoals vanouds in de avond plaats (start om 19.00 uur). De leerkrachten van
de groepen 1 t/m 3 zullen u informeren over de dagelijkse gang van zaken in de verschillende groepen
en over het leerstofaanbod gedurende het jaar. Deze informatieavond vindt plaats op de
Perzikstraat.
Voor de groepen 4 t/m 7 zal bij wijze van proef een andere variant plaatsvinden. Door de
teruglopende opkomst van ouders tijdens de informatieavonden is er voor gekozen deze naar de
middag te verplaatsen, zodat we onze leerlingen hierbij nog beter kunnen inschakelen. Zij kunnen
tijdens de informatiemiddag hun eigen ouders informeren over het leerjaar waarin zij zitten.
Natuurlijk is ook de leerkracht aanwezig, zodat het voor ouders mogelijk blijft om vragen te stellen
over het betreffende leerjaar. Er staan twee verschillende middagen ingepland op het Kastanjeplein.
Ouders/leerlingen kunnen zich voor één van beide middagen aanmelden.
De informatieavond voor groep 8 staat zoals altijd in het teken van voorlichting door het voortgezet
onderwijs. Deze voorlichtingsavond wordt gehouden op de Perzikstraat.
We hopen natuurlijk op een grote opkomst bij alle momenten!

Moestuin
Afgelopen schooljaar hebben Jelmer, Carmen, Tatsiana, Marcel en Femke (allen ouders op onze
school) hard gewerkt om de moestuin samen met de leerlingen vorm te geven tot wat hij nu is. Jelmer
en Carmen zijn gestopt, dus we kunnen nieuwe ouders die een handje willen helpen goed gebruiken.
Daarom een oproep:
Vindt u het leuk om mee te helpen in de tuin of om af en toe een les te verzorgen en samen met
kinderen in de tuin te werken? Neem dan contact op met: Femke Schaafsma, fmschaafsma@almere.nl
of 06-11701042.

Andere zaken
Verkeersveiligheid
Het schooljaar was nog geen week oud, of de problemen ontstonden alweer: ouders die bij regen hun
auto laten stoppen op de drempel vlak voor de ingang van school, waardoor voor alle andere kinderen
en ouders een zeer onveilige situatie ontstaat.
Wij zijn hier vorig schooljaar al over in gesprek geweest met de gemeente. Ons is toen toegezegd dat
er zuilen geplaatst zouden worden om deze verkeersonveilige situatie tegen te gaan, maar tot op
heden is aan deze toezegging helaas nog geen gevolg gegeven. We blijven echter aanhouden.
Wat ons zou helpen is dat ouders zelf ook contact zoeken met de gemeente over deze kwestie. Hoe
meer meldingen daar binnen komen, hoe hoger de prioriteit om dit aan te pakken. U kunt hiervoor
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bellen met telefoonnummer 14036, het algemene nummer van gemeente Almere. Er volgt dan een
keuzemenu, waarbij u eerst moet kiezen voor optie 5 en daarna voor optie 1. Bij de telefoniste kunt u
uw melding doen (verkeersonveilige situatie voor kinderen). Zij geeft deze meldingen door aan de
mensen die daarover gaan.
Maar wat natuurlijk de beste oplossing zou zijn, is dat ouders gewoon niet meer stilstaan op de
drempel om hun kinderen in/uit te laten stappen. Even doorrijden en de auto om de hoek parkeren is
voor iedereen een stuk veiliger!

Fietsen
Van een ouder op de Perzikstraat kregen wij het verzoek om de volgende oproep te doen in het
Schooljournaal: Komt u als ouder/verzorger ’s ochtends op de fiets naar school, wilt u dan uw fiets
niet aan de kant van de fietsenrekken of in de fietsenrekken zetten. De kinderen die daar hun fiets
kwijt moeten, kunnen er anders namelijk niet bij. Dank voor uw medewerking.

Hulplijsten
Vorig jaar is er gewerkt met ouderhulplijsten om u tijdig te kunnen informeren over welke hulp er
gedurende het schooljaar nodig is bij verschillende activiteiten binnen en buiten de groep.
Ook dit jaar gaan we werken met deze lijsten. Deze zullen zo spoedig mogelijk naar u worden gemaild.
U kunt dan aangeven bij welke activiteiten u uw hulp zou willen aanbieden.

Nieuws van derden
Sportbedrijf Almere:
Welke sport- en cultuurlessen ga jij gratis proberen?
Ontdek welke sport- en cultuuractiviteiten bij jou passen.
Almere is een sportieve en culturele stad met veel sport- en
cultuuraanbod. Sport- en cultuuractiviteiten zijn leuk, gezond
en zorgen daarnaast voor een betere concentratie op school en
nieuwe vriendjes.
In de eerste schoolweek heeft uw kind een brochure van de
gemeente mee naar huis gekregen. In deze brochure staan
verschillende sport- en cultuurlessen die uw kind gratis mag
uitproberen. Er is dit jaar zoveel aanbod dat niet alles in de
brochure staat. Op de website www.sportiefalmere.nl staat het
volledige aanbod. Vanaf 10 september kun je je inschrijven.
Deelname is gratis en er is ook aanbod voor jongeren en
volwassenen, dus ouders, broers en zussen kunnen ook
meedoen!

Buurtsportclub:
Vanaf 22 september starten wij met de Buurtsportclub bij van der Kamp sport in Tussen de Vaarten.
Kinderen in de leeftijdscategorie 6-12 jaar kunnen kennismaken met 2 verschillende sporten, namelijk
Judo & Karate. De Buurtsportclub is een laagdrempelige manier om kennis te maken met verschillende
sporten, zonder vast te zitten aan een sportvereniging. Uiteraard is het wel mogelijk om achteraf lid
te worden mocht een kind het leuk vinden.
De kosten voor deze reeks zijn in totaal €5,- de kinderen krijgen op de locatie de beschikking over
judopakken/karatekleding dus de aanschaf hiervoor is niet nodig!
Meer informatie vindt u in de bijlage van dit schooljournaal.
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