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Staking 5 oktober!
Al geruime tijd maken leerkrachten en directeuren van basisscholen zich zorgen over de toekomst van goed
primair onderwijs. Door middel van acties roepen wij politiek Den Haag op om extra geld vrij te maken voor
primair onderwijs. Op 5 oktober zal daarom door medewerkers van De Kameleon worden gestaakt. U
krijgt ook een brief met meer informatie over de staking.
Thema: herfst in De Voorleeshoek
Een heerlijk thema om samen met de kinderen in de klas aan te werken. Zo kan je een
boswandeling maken, knutselen met kastanjes of herfstige voorleesfilmpjes bekijken in De
Voorleeshoek. In De Voorleeshoek is een ruim aanbod met herfstboeken. Van 18 september
tot en met 1 oktober zal het thema herfst centraal staan in De Voorleeshoek.
Almere Kenniscentrum
Almere Kenniscentrum Talent (AKT) start binnenkort weer met de gratis naschoolse gym- en sportlessen
voor kinderen van groep 3 t/m 8! Iedereen die graag meer of beter wil bewegen mag meedoen. En het
mooie is, alle lessen worden op school of in de buurt van school gegeven! Inschrijven kan vanaf 8
september via www.sportiefalmere.nl. Lees verder in de bijlage!
Sportieve herfstvakantie bij sportivun
Sportivun organiseert van 18 t/m 20 oktober een multi-sport dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 7
t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met sporten,
spelen en lol trappen. Beleef allerlei nieuwe sporten, zoals bubbelvoetbal, knotshockey of bunkertrefbal!
Maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te maken. Meer informatie over het
multi-sport dagkamp is te vinden op www.sportkampenvansportivun.nl/almere/.
Voor de liefhebbers: Kortingsbonnen Kermis Almere Centrum
Van 20 t/m 27 september is er kermis in Almere Centrum. De attracties staan op de Esplanade. Voor de
kermisliefhebbers zijn er kortingsbonnen beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl

Uitnodiging van 'opvoeden doen we samen'

Met vriendelijke groeten,
Team De Kameleon

