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Kalender

06 januari – Koffieochtend
11 – 29 januari – CITO toetsen
19 januari – OR vergadering

25 – 28 januari – Uitstroomgesprekken groep 8
28 januari – MR vergadering
29 januari – Maandbrief no. 6 komt uit

Vanuit het team
We hopen dat u gisteren heeft genoten van de kerstontdekkingstocht en de viering in de kerk. Langs
deze weg willen wij Hart voor Haven en de OR leden hartelijk danken voor de organisatie en hulp bij
deze geslaagde kerstviering. De kerstcollecte à € 100,- zal worden gedoneerd aan Serious Request
voor hulp aan kinderen in oorlogs- en conflictgebieden. Voor meer informatie zie:
https://www.youtube.com/watch?v=5jc-xdNOK1I of https://www.youtube.com/watch?v=WYudQlaSmFU

2015
Het was spannend,
het was pittig,
het was mooi,
het was verdrietig,
het was gezellig,
maar het was vooral leerzaam…
Ook willen we u als ouders/verzorgers hartelijk danken voor
alle samenwerking, steun, gezelschap en inspiratie in 2015.
Wij kijken uit naar een voorspoedig en gezond 2016.

Afscheid
Vandaag hebben we dan echt afscheid genomen van juf Marante, meester Jan en juf Ingrid. Dank
voor uw komst. Wij wensen hen veel succes en geluk in de toekomst.
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Kerstnachtdienst

Namens Hart voor Haven mogen wij u uitnodigen
voor de kerstnachtdienst. Het belooft een zeer
mooi en sfeervol moment te worden!
Daarbij is Hart voor Haven ook op zoek naar een
aantal mensen die van zingen houden. Ze gaan
zondag over een week (27 december) zingen in
de Overloop voor en met bejaarden. Traditionele
kerstliedjes. Mochten er ouders zijn die van
zingen houden en het leuk vinden om lekker mee
te zingen en zo ook de eenzame ouderen een
prachtige avond aan te bieden, dan kunt u zich
aanmelden bij bert@hartvoorhaven.nl

Kinderworld
Op 3 december was Kinderworld aanwezig tijdens de koffieochtend om alle vragen die er
nog leefden te beantwoorden. Helaas was de opkomst niet groot. Voor ons is dit een
signaal dat alles helder is. Mochten er in de toekomst nog vragen zijn, kunt u altijd even
op de website kijken http://www.kinderworld.nl of u kunt contact opnemen met Malika
Sadik (TSO coördinator):mobiel 06-34114655 of per email TSO@ark-almere.nl

Kinderlintje /Almeerse Kei
Op donderdag 10 december hadden we hoog bezoek op school. De burgemeester
heeft het Kinderlintje/Almeerse Kei van Daphne uitgereikt. Aangezien, de kinderen
uit groep 6 dit lintje zeker ook hebben verdiend, mogen zij de ‘prijs’ die hierbij
hoort even in de klas houden. Via onderstaande link kunt u de reportage terugzien.
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/130529/almere-daphne-hulsker-ontvangtpostuum-kinderlintje

Koffieochtend
Op woensdag 6 januari organiseren wij weer een koffieochtend. Het thema is dit keer ‘opvoeding’.
Hier hebben we de GGD voor uitgenodigd. Lizet Rigter (sociaal verpleegkundige van de GGD) en
Yvonne Herweijer (jeugdverpleegkundige en opvoedadviseur van Gezondheidscentrum West) gaan
met u in gesprek en kunnen tips geven en al uw vragen over de dagelijkse opvoeding beantwoorden.
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Website
Het heeft even geduurd, maar na de kerstvakantie gaat de nieuwe website de lucht in. Het zal
voortaan beter te lezen zijn op mobiele apparaten (telefoon, tablet etc.). We zijn benieuwd wat u
ervan vindt.
Jeugdcultuur- & Jeugdsportfonds
In de bijlage een nieuwsbrief van het. In 2015 hebben bijna 400 Almeerse kinderen kunnen dansen,
zingen, schilderen en muziek maken, dankzij het Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds. En er kunnen nog
meer kinderen bij! Kent u kinderen die graag op les willen, maar waar thuis niet genoeg geld is? In
de bijlage zit een nieuwsbrief waar u meer informatie kunt vinden.
Sporthaven kerstvakantie
Na het succes in de voorjaars- en zomervakantie slaan de Buurtsportcoach en De Droomspeelbus
deze kerstvakantie weer de handen ineen voor een groots evenement in Haven! Er staan dinsdag 22
december diverse toffe activiteiten op het programma waaronder rendier rijden (op een rodeostier),
een 15m lange kerststormbaan, een bestuurbare auto pakketjesrace, sneeuwbal werpen en nog veel
meer. Daarnaast kunnen kinderen kerststukjes maken en is er voor de ouders een speciale kersthoek
met koffie, thee en wat lekkers. De activiteiten vinden plaats in Sporthal Haven en op Playground
Haven en de deelname is gratis!
Extra bijlagen
1. Nieuwsbrief JGZ over vuurwerk
2. Nieuwsbrief Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds
3. Sporthaven kerstvakantie – De Schoor

GRAAG TOT ZIENS OP MAANDAG 4 JANUARI

