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Kalender
7 april
13 april
13 april
15 april

Verkeersexamen (theorie) gr 7
Koffieochtend
Open dag
Maandsluiting groep 7

19 – 21 april
22 april
22 april

Cito Eindtoets groep 8
Koningsspelen / Verjaardagdag
Maandbrief #09 komt uit

Vanuit het team
Liefde is...
Donderdag 17 maart hebben juf Daniëlle en haar Sebastiaan elkaar het ja-woord.
We hebben met z’n allen mogen meegenieten van deze mooie dag en
wensen het bruidspaar en hun 2 jongens veel liefde en geluk toe in goede
gezondheid.

Een week later hebben we met dank aan de paascommissie, de OR en Hart voor Haven een mooie
Paasviering gehad met de kinderen. Drie bijzondere
Maria’s vertelde het Paasverhaal zoals zij het
hebben beleefd.
Groep 8 is later op de ochtend naar de schouwburg
gefietst en heeft een vergelijkbare versie van het
Paasverhaal , gezien. Deze voorstelling “Pasen Live
Tour” werd uitgevoerd door CB Producties uit
Dronten en werd gesponsord door Stichting Prisma
en Het Baken.
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Vanuit de MR
Heeft u de gele brievenbus al zien hangen? Het hangt boven de kist ‘gevonden voorwerpen’. Al uw
ideeën voor het jubileum zijn van harte welkom. Na de meivakantie zal het eerste overleg
plaatsvinden. Het zou fijn zijn als we alle ideeën voor 22 april hebben ontvangen. Alvast bedankt.

Open dag / Koffieochtend
Woensdag 13 april houden wij, net als alle ander Prisma scholen, onze jaarlijkse open dag. De
koffieochtend staat dus in het teken van de Open Dag. Kent u nog mensen
in uw omgeving die nog een school zoeken voor hun kind(eren), laat hen
a.u.b. weten dat zij van harte welkom zijn op de Open Dag. We hebben
flyers ter beschikking die u bij de directie of administratie kunt ophalen om
aan uw familie, vrienden of buren te geven. We zijn ook op zoek naar 2
ouders die het leuk vinden om de bezoekers die dag welkom te heten met
koffie en thee. Lijkt het u wat, dan kunt u zich voor 6 april opgeven bij de
directie.

En de winnaar is…
Groep 4 noemt zichzelf ook wel de kunstklas. Van elk werkje
proberen de kinderen op hun eigen manier echte kunstwerken te
maken. We waren ook heel blij dat juf Ruth ons de flyer gaf voor een
knutselwedstrijd. Knutselen en ook nog leuke boeken winnen. Kassa
dachten de kinderen, 2 dingen waar we van genieten: knutselen en
voorlezen. De bedoeling was dat de kinderen een verhaal over Ties
en Trijntje heel goed gingen bestuderen. Voorlezen, mindmaps
maken, nog een keer lezen tot dat zij het hele verhaal goed in hun
hoofd hadden. Vervolgens hebben de kinderen allemaal 1 belangrijk
onderdeel uit het verhaal gepakt en daar een prachtige tekening
over gemaakt (eventueel aangekleed met stofjes, glitters etc.). Al
deze tekeningen hebben we aan een zweefmobiel bevestigd. Het
eindresultaat hebben we ingeleverd bij de Read shop in Almere
Haven. Na de voorjaarsvakantie, op een vrijdag, kregen we het dan
eindelijk te horen. WE HEBBEN GEWONNEN. Een prachtig
voorleesboekenpakket. We genieten enorm van onze boeken. In de
toekomst doet deze kunst kampioensklas zeker weer mee! Van
harte gefeliciteerd groep 4.

Koffieochtend
Naar aanleiding van de laatste koffieochtend (thema Relaties & Seksualiteit) hierbij een aantal
handige links ter informatie voor u:
• http://mediaopvoeding.nl
• http://www.sense.info
• http://www.uwkindenseks.nl
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Gastles Generali in de Week van het Geld
Tijdens de Week van het Geld geven professionals uit de financiële branche gastlessen op
basisscholen. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met de thema’s geld,
sparen en verzekeren. En wij deden ook mee! Daan en Kees van verzekeraar
Generali kwamen dit jaar lesgeven in groep 7 over het thema verzekeren.
Hoe zijn verzekeringen ontstaan? Welke verzekeringen bestaan er? Waarom
verzekeren mensen zich en in welke situatie is verzekeren niet aan te raden?
Het kwam allemaal aan bod. De leerlingen waren erg geïnteresseerd en
stelden veel vragen, maar bleken ook al veel over verzekeringen te weten. De
les werd afgesloten met een interactief bordspel over verzekeringen en iedereen deed enthousiast
mee. Een geslaagde en leerzame dag!
Automatische incasso ouder- (en kamp)bijdrage
We zijn helaas tot de ontdekking gekomen dat de automatische incasso van de maanden januari en
februari niet zijn uitgevoerd. De penningmeester is aan het onderzoeken hoe
dit komt. We willen u vragen eventuele termijnen die niet zijn geincasseerd
alsnog zelf over te maken. Mocht het problemen geven dit in 1x te doen, kunt
u contact opnemen met de directie. Het rekeningnummer bij de ABN AMRO is
NL07 ABNA 0466759002 t.n.v. St. Prisma MR De Ark te Almere, onder
vermelding van de naam van uw kind + de groep + ouderbijdrage schooljaar
2015-2016. Onze excuses voor het ongemak.
Herinnering schoolafspraken
We merken dat er steeds meer kinderen naar school komen met zogeheten heely’s. We begrijpen
dat dit ontzettend leuk is, maar helaas kunnen we dit nog steeds niet toestaan in de
school. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat kinderen onderuit gaan en
de vloer kan beschadigd raken. Dit geldt uiteraard voor al het rijdende speelgoed
ofwel speelgoed op wielen (spacescooters, skeelers e.d.). Wilt u dit aan uw kind
uitleggen en ervoor zorgen dat ze hier niet meer mee naar school toe komen?
Verder mag er op het schoolplein niet gerookt worden. Wilt u toch een sigaretje
roken terwijl u op uw kind(eren) staat te wachten, dan mag dit buiten het schoolplein. Verder geldt
de afspraak dat we op het schoolplein met de fiets aan de hand lopen. Alle schoolafspraken gelden
ook tijdens de overblijf. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Schoolskeeleren bij Almeerse Schaatsvereniging
Vanaf 13 april organiseert de Almeerse Schaatsvereniging (ASV) het school skeeleren voor leerlingen
uit het basis- en voortgezet onderwijs. In drie lessen van een uur worden de
technieken van het skeeleren aangeleerd. De lessen worden door
leerlingen van het ROC sport & bewegen gegeven op de skeelerbaan op het
Fanny Blankers-Koen sportpark of op een locatie nabij de school.
Indien leerlingen geen eigen materiaal hebben, heeft de vereniging skates
en bescherming (helm, pols-, knie en elleboogbescherming) beschikbaar.
Meer informatie over kosten, aansprakelijkheid of inschrijven, mail aan edgar@remove-this.asvalmere.nl.
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Schoolvakanties 2016-2017
Het schooljaar is nog niet om, maar achter de schermen beginnen langzaam maar zeker
voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar. De schoolvakanties zijn bekend en hier willen
we u vast over informeren. Zoals elk jaar houden we ons in Almere aan het vakantierooster van het
ministerie van onderwijs regio noord:
 Herfstvakantie
15 oktober t/m 23 oktober 2016
 Kerstvakantie
24 december 2016 t/m 8 januari 2017
 Voorjaarsvakantie
18 februari t/m 26 februari 2017
 Meivakantie
22 april t/m 30 april 2017
 Zomervakantie
22 juli t/m 3 september 2017
 Goede vrijdag/ Pasen
14 en 17 april 2017
 Koningsdag
27 april (in de meivakantie)
 Bevrijdingsdag
5 mei 2017
 Hemelvaart
25 en 26 mei 2017
 Pinksteren
5 juni 2017
Let wel….het staat dus al vast dat we volgend schooljaar géén 2 weken meivakantie hebben.
Overige vrije/studiedagen worden binnenkort bekend gemaakt.
Uitnodiging van Hart voor Haven

Extra bijlage:
1. Spel zonder grenzen (voor ouders & teamleden ;-)
2. Inschrijfformulier Spel zonder grenzen

