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Jaarkalender 2017-2018
De nieuwe jaarkalender 2017-2018 is aan de kinderen meegegeven. Hierin vindt u de belangrijkste data,
vakantie- en studiedagen. Daarnaast staat er belangrijke informatie in zoals de schooltijden, de
groepsindeling etc.
Verlengde schooldag
Dit jaar hebben de kinderen van groep 3t/m8 op maandag les van 08.30 tot 15.00. Dit in verband met de
Verlengde School Dag. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag hebben deze kinderen les van 08.30 tot
14.00. De kinderen uit groep 1/2 hebben van maandag t/m vrijdag les van 08.30 tot 14.00.
Op tijd komen
Het is belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn. Om 08.30 starten de lessen en dit doen we
graag met alle kinderen.
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!
Gratis sport- en cultuurlessen
Ontdek welke sport- en cultuuractiviteiten bij jou passen. Almere is een sportieve en culturele stad met
veel sport- en cultuuraanbod. Sport- en cultuuractiviteiten zijn leuk, gezond en zorgen daarnaast voor
een betere concentratie op school en nieuwe vriendjes. Lees verder in de brochure en 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/.
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