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Vr

Agenda
21 december

kerstdiner 18.00 – 19.30
Deur open vanaf 17.45

22 december

inloop tot 9.00 uur
kerstoptredens 09.30 -10.30
vrij vanaf 12.00 uur

23 december t/m 7 januari
8 januari

kerstvakantie
weer naar school, nieuwjaarsopening!

Mededelingen:
 De kerstoptredens zijn op vrijdag 22 december van 09.30 tot 10.30. U bent welkom om te komen
kijken. Na de optredens gaan de kinderen met de leerkracht mee naar de klas en sluiten zij samen
het jaar af. U kunt uw kind(eren) om 12.00 ophalen.
Voor het nieuwe jaar:
 Op maandag 22 januari gaat de Verlengde Schooldag niet door. Dit betekent dat de kinderen om
14.00 vrij zijn. Dit is eenmalig, de andere maandagen zijn gewoon tot 15.00.
 Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is. De deur gaat open
om 08.20 en de lessen beginnen om 08.30. Te laat komen stoort de les en betekent ook minder
onderwijstijd voor uw kind(eren).
Schaatsen
In de kerstvakantie heeft u 2 mogelijkheden om met uw kinderen te schaatsen. Op zaterdag 23 december
en woensdag 27 december bent u welkom in Almere Stad Oost. Op beide dagen kunnen de kinderen gratis
schaatsen. Zie de bijlage voor meer informatie.
Gratis sporten
Uw kind kan gratis sporten via AKT.
Op dit moment doen ruim 750 kinderen mee aan de gratis naschoolse sportlessen van het AKT en het
zou geweldig zijn als nog meer kinderen zich aanmelden. Voor de lessen KidsXtra, Gym+, Sport+ en de
ASM Academie zijn nog plekken vrij op verschillende locaties in Almere.
In de bijlage vindt u een flyer van AKT. Voor meer informatie kijk op: www.sportiefalmere.nl.

De verteltassen
Er zijn een aantal ouders elke maandag hard aan het werk om mooie verteltassen te maken. Met een
verteltas kunt u als ouder het leesplezier en de taalontwikkeling van uw kind stimuleren. In een verteltas
zitten leesmaterialen en spelmaterialen, zodat u op een leuke manier met uw kind met taal bezig kunt zijn.
De verteltassen worden door ouders gemaakt en bedacht. Alle ouders van onze school kunnen deze
verteltassen lenen.
Kidsproof Almere
Oók in deze feestmaand willen we ouders & kinderen zoveel mogelijk inspireren om er lekker op uit te
gaan. Daarom hebben we onze website Kidsproof Almere weer flink gevuld met leuke tips voor
boswandelingen, warme choco-adresjes, mooie kerstmarkten, leuke kinderworkshops, speurtochten
in musea, familie-theatervoorstellingen en nog veel meer. Is het code geel, oranje of rood? Blijf dan
heerlijk thuis, want op Kidsproof Almere vind je ook inspiratie voor bijvoorbeeld lekkere feesthapjes en
leuke kerstknutsels.

Denkt u nog aan de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage bedraagt ook dit schooljaar € 25,00 per kind.
Wij vragen u vriendelijk de ouderbijdrage vóór 1 januari 2018 over te maken op:
- girorekeningnummer NL64 INGB 0003 6185 20
onder vermelding van: naam en groep van uw kind(eren) en "ouderbijdrage"
- ten name van: Oudercommissie de Kameleon.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Team De Kameleon

