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Brief van Ivan nummer 4      

 
Agenda 
 
Donderdag 5 december  Sinterklaasfeest tot 12.00 uur. ’s Middags 

zijn alle kinderen vrij 
Vrijdag 6 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 9 december De school versieren voor kerst, hulp van 

ouders is welkom vanaf 8.30 uur 
Woensdag 11 december Open dag voor nieuwe ouders van  
  9.00 uur tot 11.00 uur 
Woensdag 18 december Kerstdiner  
Donderdag 19 december Alle kerstspullen weer netjes opruimen, 
 hulp van ouders is welkom vanaf 8.30 uur. 
Vrijdag 20 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 23 december  
       tot en met vrijdag 3 januari Kerstvakantie 
 
 

 

Van de directie 

Sommige ouders hebben al een oude bekende in de school zien rondlopen, Juf Juanita. Zij 
is aan het re-integreren bij ons op school bij de kleutergroepen. Daar helpt en ondersteunt ze 
in de groepen.  
 
Ik zie regelmatig dat ouders foto’s en filmpjes maken met hun telefoon in school. 
Omdat wij in Nederland te maken hebben met een strenge wet betreffende Privacy is dit niet 
toegestaan. Alle ouders hebben een formulier ingevuld waarin wel/geen toestemming 
gegeven wordt voor het maken van foto’s/film van hun kind(eren). Hier moeten wij ons als 
school dan ook aan houden. Ik verzoek u dan ook dringend geen foto’s/film meer te maken 
in onze school. 
 
Facebookpagina 
Kijkt u ook al op de facebookpagina van school? Hierop plaatsen we leuke foto’s van allerlei 
activiteiten zoals bijvoorbeeld het pepernotenbakken. 
 
Dit jaar was tijdens Sint Maarten ook de school geopend voor alle kinderen om te zingen en 
wat lekkers te krijgen. Veel leraren waren aanwezig en zeker zo’n 100 kinderen zijn 
langsgekomen om hun Sint Maarten liedje te zingen. We kregen veel complimenten van 
ouders (ook die hier niet op school zitten) en veel blije kinderen. 
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Sinterklaasfeest 
Als het goed is komt 5 December Sinterklaas onze school bezoeken. En 
natuurlijk hopen wij dat hij cadeautjes mee brengt voor de kinderen. In de 
groepen wordt er al hard gewerkt om het bezoek van de Sint en zijn Pieten 
voor te bereiden.  
Van tekeningen tot liedjes, de kinderen hebben het er erg druk mee. Ook zijn 
de eerste pepernoten al gebakken, deze zijn toch veel lekkerder dan die je in 
de winkel koopt.  
Gelukkig zijn er altijd ouders die hierbij willen helpen. Bedankt daarvoor.  
 
De school begint gewoon om 8.30 uur maar om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.  
 

 
 

En de winnaar is…… 
De groepen 8 zijn naar de voorstelling “de winnaar is….” van De Bonte Hond geweest. 
Isabel en Nabil hebben hier een stukje over geschreven. 
 
Gemaakt door: Isabel 
Wij waren naar de voorstelling “en de winnaar is…” geweest. 

vorig jaar waren er mensen van de voorstelling geweest om met ons te praten over 
schuldgevoel. Daar haalde ze ook informatie uit voor de voorstelling. 
Dit jaar hebben we ook nog een les gehad voor die voorstelling in de klas. Daar gingen we 
een documentaire kijken over wat schuldgevoel was en of iedereen het heeft. Ook moesten 
we anoniem op een papiertje schrijven wanneer jij je wel eens schuldig heb gevoeld. En het 
bleek dat toen meester een aantal voorlas er heel veel  bekende situaties waren waarin je je 
schuldig voelt.  
Maandag gingen we naar de voorstelling het was bij de Voetnoot. De voorstelling ging over 
een meisje en haar ouders. Haar ouders gingen scheiden. Haar ouders gingen vechten en 
bij de winnaar zou het meisje gaan wonen. In de voorstelling kon je zien hoe de ouders 
langzamerhand een schuldgevoel kregen. 
 

Ik vond het een leuke voorstelling. 
 
Gemaakt door: Nabil 
We hadden vorige week een les over schuldgevoel. 

Er waren vorig jaar mensen gekomen om erover te vertellen en te vragen wie het een keer 
heeft gehad. We gingen op de fiets naar de voetnoot waar de voorstelling was. Daar gingen 
ze een voorstelling doen. Niet alleen over schuldgevoel maar ook dat je niet hoeft te kiezen. 
Tussen je vader en je moeder en dat het niet jouw schuld is als je ouders gescheiden zijn. 
Het ging over dat een kind het moeilijk vond dat haar ouders gingen scheiden en ze vond het 
moeilijk voor wie ze moest zijn. Maar de conclusie was dat je nooit hoeft te kiezen voor je 
vader of je moeder. Daarna zijn we in de regen weer terug naar school gegaan. 
 
Ik vond het een goede les en een interessante voorstelling. 
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Even voorstellen: Grace Smith groep 1/2A  

Grace Smith komt na de kerstvakantie Yvonne Vroklage van groep 1/2A, vervangen. Zij stelt 
zich hieronder aan u voor. 
 
Mijn naam is Grace Smith, ik ben 61 jaar. 
Ik heb een partner en een samengesteld gezin. Deze bestaat uit drie zonen en een dochter. 
Ook ben ik inmiddels in het bezit van drie kleinkinderen, twee meisjes en een jongen. Ik heb 
jarenlang ervaring in het werken met kleuters. 
Ik werk graag met kleuters omdat ik het een uitdaging vind om de ontwikkeling te volgen van 
het jonge kind in de fase tot aan groep 3. Elk kind is uniek en deze fase biedt mij de 
gelegenheid om alles wat het jonge kind aankan of wil leren, te kunnen stimuleren en de 
leerstof waar zij aan toe zijn aan te kunnen bieden op een speelse manier maar waarbij wel 
de doelen behaald kunnen worden. 
Wat mij aantrekt om bij de Vuurvogel te komen werken is de sfeer en de betrokkenheid van 
ouders en team. Het team en de directie vind ik geweldig, het geeft mij een stimulans om 
met veel plezier aan het werk te gaan. Kortgeleden heb ik ingevallen, dus veel ouders 
hebben mij al gezien. Binnenkort kom ik regelmatig bij juf Yvonne meedraaien zodat de 
overgang naar mij als leerkracht voor u en uw kind makkelijker wordt. 
Ik verheug mij op een fijne samenwerking waarbij ik altijd open wil staan voor vragen. 

 
Kerst 

De maand december is ook altijd weer een gezellige kersttijd aan de beurt. Op 9 december 
gaan we de kerstbomen weer opzetten en de school gezellig versieren. De ouderraad 
coördineert deze activiteit en is nog op zoek naar ouders die willen helpen. Om 8.30 uur 
beginnen zij, mocht u willen helpen: in de week van 5 december hangt bij de 
klas van uw kind een lijst waarop u zich kunt aanmelden. 19 December wordt 
alles weer opgeruimd, ook daar is nog hulp bij nodig, u kunt dit ook 
aangeven op de intekenlijst.  
Op 18 december is het kerstdiner. Meer informatie krijgt u later daarover via 
de mail.  

 
Gratis sport- en beweeglessen van het AKT 

Doet uw kind al mee aan de gratis naschoolse lessen van Almere Kenniscentrum Talent 

(AKT)? Op elf locaties in Almere kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 onder begeleiding van 

ervaren gymleerkrachten van ASG en Prisma extra bewegen en sporten. Het AKT biedt vijf 

verschillende lessen. Twee hiervan zijn voor alle kinderen toegankelijk: Gym+ en Sport+. 

Voor de andere drie lessen, KidsXtra, SportXtra en ASM Academie, worden kinderen 

persoonlijk uitgenodigd door hun gymleerkracht. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt 

voor KidsXtra, SportXtra of ASM Academie, maar heeft uw kind (nog) geen uitnodiging 

ontvangen? Neem dan contact op met de gymleerkracht. Wilt u meer informatie over de 

inhoud van de lessen en bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uit ziet? Bekijk dan het 

AKT filmpje: https://youtube/eSreNKqc1n8. De locaties, data  

Sportieve groet, Petra Schumacher 

Vakgroep b.o. ASG | AKT team  | 06-14744495 | werkdagen ma en do 
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