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Nieuwsbrief 10 schooljaar 2021-2022  donderdag 4 november 2021 

 
Kalender november - december 
vrijdag 12 november    - leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
week van 15 november    - voortgangsgesprekken  
vrijdag 3 december    - Sinterklaasfeest 
woensdag 22 december   - Kerstviering 
donderdag 23 december   - groep 1 t/m 4 vrij  
donderdag 23 december   - groep 5 t/m 8 om 12.00u vrij 
vrijdag 24 december    - alle groepen vrij  
zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari - Kerstvakantie 
 
 

Houdt u afstand? 
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie 
waar aanvullende corona-maatregelen zijn 
aangekondigd.  
Voor het basisonderwijs zijn geen aanvullende 
maatregelen benoemd.  
Wél is het algemene advies gegeven om 1,5 m afstand 
te houden en regelmatig handen te wassen. Wij 
vragen u om deze regels in acht te nemen. Op de 
website van de Almeerse Scholen Groep kunt u hier 
altijd actuele informatie terugvinden.    
 

Informatie voortgezet onderwijs 
In deze nieuwsbrief is een flyer van Kies je school in 
Almere bijgesloten. Daarop staan alle data van open 
dagen en informatiebijeenkomsten vermeld voor 
ouders en leerlingen van groep 8 en groep 7.  
Op de website van Kies Je School in Almere vindt u 
alle informatie terug om een goede keuze te maken 
voor het voortgezet onderwijs.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Studiedag vrijdag 12 november 
Het team heeft vrijdag 12 november een studiedag. 
We hebben teamscholing en vergadermomenten.  
De kinderen zijn vrijdag 12 november vrij. Geeft u dit 
zelf door aan de buitenschoolse opvang als uw kind 
daar naartoe gaat?  
 

Voortgangsgesprekken 
In de week van 15 november zijn de 
voortgangsgesprekken. Op korte termijn ontvangt u 
van de leerkracht een uitnodiging in Social Schools, 
zodat u zich kunt inplannen op de datum en het 
tijdstip van uw voorkeur.  
 

Nieuwe zonwering 
U weet vanuit vorige nieuwsbrieven dat we in de 
Kerstvakantie nieuw meubilair krijgen.  
Inmiddels hebben we ook groen licht gekregen om 
nieuwe zonwering op te hangen in de lokalen.  
Het is fijn dat we het gebouw een opfrisbeurt kunnen 
geven!   
 

https://asg.nl/corona-informatie-voor-ouders
https://www.kiesjeschoolinalmere.nl/
https://www.kiesjeschoolinalmere.nl/
https://www.kiesjeschoolinalmere.nl/


 




