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Gaat u mee op wereldreis?
Staat maandag 27 juni al geboekt in uw agenda?

We sluiten dan het thema “De Wereld Rond” af.
U bent dan van 13.30-14.00u welkom om met
ons op wereldreis te gaan.
Zo kunt u zien waar er in de groep van uw
kinderen en in andere groepen aan gewerkt is.

Volgend schooljaar bereiden alle leerlingen van
groep 7 en 8 zich voor op het voortgezet
onderwijs. De overstap van de basisschool naar
het voortgezet onderwijs is voor de kinderen
een spannende en intensieve periode!
Kies je school in Almere 2022 - digitaal
Om een goede keuze te kunnen maken voor
een vervolgschool, wordt in Almere ieder jaar
Kies je School in Almere georganiseerd. U kunt,
eventueel met uw kind, digitaal kennis maken
met alle scholen voor voortgezet onderwijs in
Almere. Die presenteren zich via een webinar.
De webinar bezoekt u door in te loggen.
U kunt de presentaties van maximaal 3 scholen
vanuit uw eigen huiskamer volgen. Samen met
uw kind maakt u kennis met de scholen waar
uw kind misschien naar toe wil.

Kalender
Belangrijke data komende periode
vrijdag 17 juni
ma 20 t/m wo 22 juni
maandag 27 juni
donderdag 30 juni
vrijdag 1 juli
week van 4 juli
donderdag 7 juli

- schoolreis groepen 1 en 2
- kamp groepen 7 en 8
- afsluiting thema 13.30-14u
- VRIJ ivm studiedag
- rapporten mee
- rapportgesprekken
- schoolreis groepen 3 t/m 6

Belangrijk!
Voor de ouders van onze school presenteren
de scholen zich op donderdagavond 29
september.
Na de zomervakantie ontvangt u een
uitnodiging en meer informatie over de
webinars. Daarna kunt u zich aanmelden. Als u
nu alvast 29 september in de agenda zet, kunt
u de webinar niet mislopen.
Kies je School in Almere heeft ook een website
waar alle scholen worden voorgesteld.
Nieuwsgierig geworden?
Neem dan gauw een kijkje op
Kiesjeschoolinalmere.nl!
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Vrijdag 17 juni- schoolreis groepen 1-2
Nog één week en dan gaan we op schoolreis!
De groepen 1 en 2 gaan vrijdag 17 juni op schoolreis. We hebben een reservering bij Jungle bij De Kemphaan.
Wilt u a.u.b. uw betaling regelen als u dat nog niet heeft gedaan?
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