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“De 7e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 ”
A3 op missie!
Inmiddels is het 1 juni en komst het afscheid van Adrie
steeds dichterbij. We hebben al meerder brieven met
informatie over het afscheid en de musical verstuurd.
Helaas bleek dat veel mensen deze in de SPAM box
ontvingen. Vandaag hebben we alle brieven voor de
zekerheid nog een keer op papier uitgedeeld aan de
leerlingen. Lees deze nog even goed ! We willen natuurlijk dat het een geweldig afscheid wordt voor Adrie
en daar moet iedereen bij zijn en dan mag er natuurlijk
niets mis gaan. De voorbereidingen zijn al in volle gang
en Adrie is al erg nieuwsgierig. Het wordt dan ook een
echt SPEKTAKEL waarbij iedereen van harte welkom is.
We zijn er ook erg trots op dat we dit in het theater
van Almere hebben kunnen regelen. Voor de leerlingen
wordt het natuurlijk een onvergetelijke ervaring om
daar op het podium te mogen staan. KOMT DAT ZIEN !

BELANGRIJKE DATA:
13 juni: Spektakel, De geheime missie
De leerlingen zijn tot 15.00 uur vrij
18 juni: afscheid Adrie voor genodigden
21 en 22: juni Schoolreis
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Nieuws uit de ouderraad
Onze ouderraad heeft ons tijdens de voorbereidingen op de musical en het afscheid van Adrie enorm ondersteund. Zij zorgen voor een cadeau voor Adrie van
de ouders en ze zorgen ervoor dat de musical gefilmd wordt zodat leerlingen deze later nog kunnen terugkijken.
Bedankt ouderraad !

Kaartverkoop voor het Spektakel op 13 juni: de Geheime Missie
Vanaf 14 mei worden de kaarten voor het spektakel verkocht in de winkel.
De kaarten kosten € 5,00 per stuk. Er is geen beperking op het aantal kaarten dat per leerling
verkocht kan worden. De betaalde kaarten worden in de winkel op een lijst genoteerd en de
leerlingen krijgen een kassabon, net als bij de kerstdisco.
Ongeveer een week voor de voorstelling gaan we de stoelen toewijzen en de kaarten verdelen.
Hierdoor kunnen wij families goed “clusteren” in de zaal. Wij controleren dan nogmaals of wij
het juiste aantal kaarten aan iedere leerling toewijzen

Komt dan zien!

Stage facilitair
Het team bestaat uit Florance, Ivanka en Aaron.
De leerlingen halen een bestelformulier op bij de administratie en kijken wat de klas nodig heeft.
Dit wordt daarna naar de juffen en meesters gebracht.
De stagiaires bekijken of er voldoende toiletrollen, handdoeken en handzeep in de ruimte is.
Deze worden aangevuld voor de komende week.
Als dit nodig is wordt de container met oud papier geleegd. Hiervoor halen de leerlingen zelf de
sleutel bij meester Joost.
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Moppentappers
Jantje kwam altijd met dropjes naar school. Zegt de juf, “Dat mag niet, geen snoep in de
klas Jantje!”
Ze pakt ze af en eet ze na de les zelf op. De volgende dag gebeurt dit weer.
De dag daarop heeft Jantje geen dropjes mee. Vraagt de juf, “heb je geen dropjes bij je
vandaag?”.
Zegt Jantje: “Nee, want mijn konijn is dood”…
Weet jij ook een goede mop of raadsel? Geef hem door aan je juf of meester en wie weet staat hij volgende
keer in de nieuwsbrief!

Huishoudkunde in EG1
EG1 voert tijdens de les Huishoudkunde allerlei taken uit die te maken hebben met het
huishouden.
Naar aanleiding van zelfgemaakte stappenplannen voeren ze deze taken uit.
Bedden verschonen, thee zetten, toilet schoonmaken, vensterbanken schoonmaken en ramen zemen zijn tot nu toe aan de beurt gekomen. Voor de laatste periode gaan we leren
dweilen.
Vandaag hebben we de ramen buiten schoongemaakt, best wel lekker met deze temperaturen.
Groet,
Lee, Sparkle, Splinter, Jesper, Lars, Daniel, Damian en Janneke
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Ons schoolplein was wel toe aan een grondige schoonmaakbeurt. Vanuit Schoolplein24
kregen we schoonmaakspullen geleverd voor het plein. Er was ook een hele vrolijke
hulp die aan alle leerling een appeltje uitdeelde.

Voorstelling Woest
Toen we binnen kwamen deden de dansers al een spel Anne marie Koekkoek. Als de jongen
“kwak” zei (als een kikker) moest iedereen stil staan.
De jongen was steeds boos en dan moest hij van zijn ouders tot 10 tellen. Zo ging de boosheid
steeds op tijd weg.
De ouders gingen kussens afpakken van de jongen en toen werd hij heel boos. Er kwam stoom uit
zijn oren en gooide hij de stoel stuk.
De ouders gingen vechten met elkaar en de meubels braken allemaal stuk. Toen was er een grote ruzie en ging alles stuk. De moeder kreeg de gele stukken en de vader de blauwe stukken. De
jongen ging steeds van zijn moeder naar zijn vader en terug. Elke keer kreeg hij een andere trui
aan, steeds groter. Hij kreeg het er warm van en hij werd woedend. Toen zijn ouders zelfs zijn
kikker kapot maakte was hij helemaal razend (super boos dus).
Gelukkig werd alles ook weer opgelost en
was er weer vrede. Hij ging de bank maken van blauw en geel samen en de kleuren werden omgewisseld. Dat was het
einde.
De voorstelling was leuk en grappig.
Eindgroep 2

4

Stagekanjer
De stagekanjer van deze nieuwsbrief is Angélica Lieveld. Angélica loopt stage bij De Witte
Olifant op woensdag van 9.00 tot 16.00 uur .
De Witte Olifant is een opleiding voor beeldend kunstenaars. Angélica kan hier aan het werk
met alles wat met teken, schilderen, klei en maken van kunst te maken heeft.
Angélica vindt het echt super bij De Witte Olifant zoals ze zelf zegt. Gezellig praten met iedereen. Ze vindt het leuk om te tekenen. Ze tekent met potlood, verf en kwasten. Ze heeft geleerd om fruit eerst tekenen en daarna te schilderen. Ze heeft ook kleding getekend met grijs
potlood. Allemaal modekleding: tasjes, jurken, rokken en schoenen.
Je kan bij De Witte Olifant meer doen dan alleen tekenen. Je kan er ook werken met klei,
hout, en plakken met verschillende materialen. Ook wordt er aan toneel gedaan, daar doet Angélica ook aan mee. Dan gaat ze bijvoorbeeld een dier uitbeelden. Hoe loopt het dier, welk geluid maakt het dier of ze doet de bewegingen van de anderen na. Dat vindt ze echt leuk om te
doen…ze zegt dat ze er echt rustig van wordt.
Ook wordt yoga er gedaan, daar doet ze graag aan mee. Bij yoga heb je een matje, daar moet
je opzitten, daar moet je rustig op worden, Je armen, benen en je hoofd bewegen.
Yoga wordt niet gedaan in de ruimte waar ze tekent. Er is een aparte theaterzaal waar de yoga
gedaan wordt.
Op de foto is te zien hoe een baby beweegt. De opdracht was, doe de bewegingen van de baby na!!
Eigenlijk vindt ze alles leuk om te doen bij DWO.
Angélica zou hier wel willen werken als ze van school af zou gaan.
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Interne stage
klussen

Tijdens de klussen stage van
Ronnie, Enrico, Jervin, Ayoub,
Kanesha en Joey is er gewerkt
aan een wandje zetten in de papier container voor het oud papier en ook is er hard gewerkt
aan het schilderen van decorstukken voor de musical.
Ze maakten ook deze prachtige
motor en daaropvolgend zijn zij
aan een nieuwe klus begonnen.
Ze hebben gaten geboord in een
stalen kast en ze hebben geoefend met het vast zetten van
popnagels. Dat was best een pittig klusje!
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Wist-je-dat……
…...… Meester Adrie nog helemaal niets doorheeft en de leerlingen heel goed geheimen kunnen bewaren?
…. We deze nieuwsbrief stiekem niet naar meester Adrie sturen ?
..De leerlingen allemaal een videoboodschap voor Adrie maken als afscheidscadeau?
.. We al twee keer een echte doorloop hebben gehad?
… Het heel erg warm was tijdens de doorloop?
… De leerlingen allemaal een ijsje hebben gekregen?
… Er ook leerlingen zijn die helpen in het theater om iedereen een stoel te wijzen?
… De mensen van de techniek in het theater ons heel erg goed helpen?
.. Er een pin apparaat is in de winkel?

Tipje van de sluier:

Repetities musical
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Wie?
Voor jongeren/
volwassenen die kennis willen maken met vormen van actief
bewegen
Wat?
In de zomer zijn we met elkaar actief aan het sporten dit keer
gaan we zwemmen.
Waar?
Flevostar:
Optisport Almere-Stad Johan Sebastiaan Bachweg 3 1323BA
Almere
Wanneer?
Woensdag: 20 juni
Woensdag: 27 juni
Woensdag: 04 juli
Woensdag: 11 juli
Tijdstip?
18.00 uur tot 20.00 uur
Kom je met de taxi?
Bestel hem dan:
Heen: 17:45 uur
Terug: 20:00 uur
Kosten?
De kosten in totaal bedragen € 4,Dit is 4x zwemmen Graag het gehele bedrag betalen op woensdag 20 juni.

Meedoen & Sport
Email: meedoen@supercoolalmere.nl / sschiltmeijer@triade-flevoland.nl

Naam: Simeon Tjie-a-njiem

Doe jij ook gezellig mee??
Vergeet niet een Sporttas met
handdoek & zwemkleding mee
te nemen!!!

Wie?
Voor jongeren/volwassenen die kennis
willen maken met vormen van actief bewegen
Wat?
In de zomer zijn we lekker, met elkaar,
actief; we gaan wandelen & fietsen
Waar?
ASV
Competitieweg 5 Almere (fietsen & Wandelen)
Wanneer?
Van 26 juli tot en met 4 september
Tijdstip?
18.45 uur tot 20.15 uur
Kom je met de taxi?
Taxi heen: 18:30
Taxi terug: 20:15
Kosten?
De kosten in totaal bedragen € 12,=
Dit is 6x fietsen, 6x wandelen

Informatie:
Op Vrijdag 7 September vindt weer
het jaarlijkse No Limit Challenge
plaats, lijkt het jouw leuk om 20 minuten te zwemmen, 25 km fietsen
en 6,5 km Wandelen geef je dan zo
snel mogelijk op via de onderstaande e-mail adressen
Let Op:
Wil je meedoen aan de No Limit
challenge? Geef je dan ook op voor
de trainingen!!
meedoen@supercoolalmere.nl
sschiltmeijer@triade-flevoland.nl
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Persbericht

Zelfstandig leren reizen naar school met MEE op Weg

Veel jongeren gaan dagelijks op de fiets of met de bus naar school, stage of sportclub. Maar dat is lang niet voor all
vanzelfsprekend. Het project MEE op Weg van MEE IJsseloevers biedt ook jongeren die dit lastig vinden of vanwe
perking gebruik maken van leerlingenvervoer de mogelijkheid om zelfstandiger te leren reizen. MEE op Weg word
gemaakt door de gemeente Almere.

Jongeren die zelfstandiger willen leren reizen krijgen tijdens het project ondersteuning van familieleden of vrijwilligers, de
de OV-/fietsmaatjes. De deelnemer bepaalt de route die hij wil oefenen naar zijn school, stage of sportclub. Dat kan lopend
openbaar vervoer of op de fiets. De vrijwilliger oefent en ondersteunt de deelnemer totdat deze heeft ontdekt welke mogeli
zijn om meer zelfstandig te reizen. Het project MEE op Weg geeft deelnemers het gevoel dat ze er weer bij horen en zelfst
nen participeren in de maatschappij. Professionals, familie, leerkrachten en vervoerders spelen daarbij een belangrijke rol.

Aanmelden
Jongeren uit de gemeente Almere die zelfstandig willen leren reizen kunnen deelnemen aan MEE op Weg. Neem voor info
aanmelding contact op met Evelien Steenhuis van MEE IJsseloevers via e.steenhuis@meeijsseloevers.nl. Kijk ook eens op
veluwe-ijsseloevers.nl/mee-op-weg of www.almereopdefiets.nl.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Steenhuis van MEE IJsseloevers via e.steenhuis@meeijsseloevers.nl of bel met 06-13121614.

7 juli is het weer Brandweerdag!
Inlichtingen: stichting info@stichtingabri.org
of 06-44512413
Voorpret en foto’s: www.brandweerdag.eu en
Facebook.
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