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Belangrijke data
Sinterklaasviering
05-12-2016

In deze info4all berichten wij u over de komende activiteiten, de
nieuwe huisvesting, personele zaken en onderwijskundige zaken.

Adventvieringen

Even voorstellen… Juf Lia (directeur)

12-12-2016

Beste ouders,

15-12-2016

Zoals in de vorige nieuwsbrief toegezegd, stel ik me graag
even aan u voor. Ik ben Lia Rosa Gastaldo en ik ben op 1
oktober jl. met heel veel plezier als directeur van De
Droomspiegel begonnen.

19-12-2016
Lichtjestocht groep 1-5
20-12-2016 en 21-12-2016
Kerstviering en kerstdiner
22-12-2016
Verhuizing Monaco groep 6-8
21-12-2016 t/m 23-12-2016
Studiedag groep 1-8
23-12-2016
Kerstvakantie
24-12-2016 t/m 08-01-2016

Ik ben al 35 jaar woonachtig in Lelystad en vanaf dat moment
ook werkzaam in het onderwijs. In Lelystad heb ik jaren als
leerkracht voor de groep gestaan en ben vervolgens in Almere
werkzaam geweest als IB-er/RT-er en locatie directeur. Na deze
periode ben ik teruggegaan naar Lelystad, om daar als
directeur aan de slag te gaan op een grote basisschool, met 2
locaties. Na 6 jaar heb ik een overstap gemaakt naar een
kleinere school in Hilversum en nu ben ik dus opnieuw in
Almere beland.
In mijn privéleven ben ik een enthousiaste sporter en
motorrijder en ik geniet graag met mijn man van vakanties met
onze camper. Daarnaast ben ik moeder van 2 volwassen
kinderen.
De eerste maand op de Droomspiegel zit er nu op en ik heb al
veel indrukken opgedaan, van zowel de kinderen, ouders als
het team. De eerste uitdaging die eraan zit te komen is de
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verhuizing van de bovenbouw. Een hele uitdaging, aangezien
het in het midden van het schooljaar plaats gaat vinden, maar
aan de andere kant ook een hele leuke uitdaging. De locatie is
namelijk mooi en ideaal gelegen. Ook de afstand naar de
locatie Marco Polo is super fijn. Op veilige loopafstand van
elkaar. We zijn ontzettend blij dat de verschuivingen van de
verschillende scholen zo goed voor ons uitgepakt is.
Ik hoop op een mooie tijd op de Droomspiegel en op een fijne
samenwerking met iedereen.

Onze nieuwe locatie: Droomspiegel “Bosrand”.
Het adres en de naam van de nieuwe locatie is bekend! Onze
nieuwe locatie “Droomspiegel Bosrand” zal zich vestigen op de
Adriaen Blokstraat 9.
Wij zullen op woensdag(middag) 21, donderdag 22 en vrijdag
23 december verhuizen van locatie “Monaco” naar locatie
“Bosrand”. Op vrijdag 23 december was er al een studiedag
ingepland. Helaas moeten we een extra dag inplannen om de
onverwachte verhuizing rond te krijgen. De kinderen van
groep 6-8 zijn dan ook donderdag 22 december vrij. We
begrijpen dat dit niet fijn is om te horen, maar helaas is het niet
anders te organiseren.
In de avond worden de groepen 6-8 echter wel verwacht bij
het kerstdiner en de kerstviering in de garage bij de
Europaschool. Extra informatie hierover volgt via de Klasse!
Mail. Alle hulp van ouders bij deze verhuizing is zeer welkom.
Als u wilt meehelpen, kunt u een mail sturen naar
directie@droomspiegel.nl. Alvast bedankt!
Door de geplande verhuizing zullen er dit jaar geen
kerstbomen worden geplaatst in de gangen van locatie
Monaco. Wel zullen de gangen worden versierd met lichtjes en
zullen de klassen zoals altijd worden versierd.

Opening van locatie “Bosrand”
Op dit moment zijn wij aan het nadenken over een feestelijke
opening van onze nieuwe locatie. In de volgende info4@ll
zullen wij u informeren over hoe en wanneer deze opening
plaats zal vinden.

Sinterklaas: rectificatie
Misschien is het u opgevallen: in de jaarkalender stond de
Sinterklaasviering op vrijdag 2 december gepland. Uiteraard
zullen wij de Sinterklaasviering op maandag 5 december laten
plaatsvinden. In de evaluatie van dit jaar zullen wij samen met
de OV, de MR en het team spreken over de persoon “Piet” en in
welke vorm hij volgend jaar langs zal komen. U krijgt zo snel
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mogelijk bericht als wij tot overeenstemming zijn gekomen.

Kerstmis
Kerstmis zal dit jaar op een andere wijze worden gevierd. Dit
jaar zijn wij samenwerking aangegaan met kerkgemeenschap
“De Schaapspoort” in Almere Poort.
De groepen 1-5 zijn dit jaar uitgenodigd een lichtjestocht te
doen in garage Europakwartier. Dit vindt plaats onder
schooltijd. Als u wilt meelopen, kunt u zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind. U bent van harte welkom! De groepen
1/2 en 3a zullen de lichtjestocht lopen op dinsdag 20
december en de groepen 3b, 3c en de groepen 4a lopen de
tocht op woensdag 21 december.
Ook de viering van de groepen 6-8 zal een andere vorm
hebben. Zij zullen dit jaar het kerstdiner nuttigen op locatie:
ook in garage Europakwartier. Zij zullen hier naast het
kerstdiner, ook het kerstverhaal zien.
Specifieke informatie over de groep van uw kind en een
(herhaalde) oproep voor hulp over de kerstvieringen zult u
vinden in de Klasse!Mail en in de bijlage (onderaan deze
info4@ll).

Griepgolf
We zijn de periode van de griepgolven weer ingegaan. Helaas
betekent dit dat ook leerkrachten getroffen kunnen worden.
Wij zullen altijd ons uiterste best doen om vervangers te vinden
als een leerkracht ziek is. Helaas lukt dit niet altijd en zullen
groepen moeten worden verdeeld. Zowel voor de kinderen als
voor de leerkrachten is dit geen ideale situatie. U kunt er dan
ook van uitgaan dat wij alles doen om de kinderen zo goed
mogelijk op te vangen. Wij danken u voor uw begrip hiervoor.

De keuken van locatie Monaco
De Droomspiegel moet de keuken van locatie Monaco
verwijderen. Het is een mooie, grote keuken met prachtige
brede laden en
een natuurstenen
blad. Het is
voorzien van een
vaatwasser,
kookplaat, boiler,
heteluchtoven en
mooie rvs
afzuigkap. Weet u
iemand die voor
een kleine prijs deze keuken wilt overnemen en de keuken zelf
kan (laten) verwijderen op één van onze verhuisdagen? Laat
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het ons dan weten via directie@droomspiegel.nl. Alvast
bedankt!

Nieuws uit de OV!
Het Sinterklaasfeest in inmiddels in volle gang! Nog een paar
dagen en dan hopen we Sinterklaas en zijn Pieten te
ontmoeten in onze school!
Kerstfeest
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor kerst al weer in
volle gang. We hebben gemerkt dat er verschillende data
m.b.t. versieren zijn benoemd.Hieronder een overzicht van de
juiste data:
2-12 vanaf 9.00u: Voorbereiding versiering kerst centrale hal;
6-12 vanaf 14.00: Versieren klassen; 6-12 vanaf 19.30u:
Versieren centrale hal; 23-12 vanaf 10.00u: Opruimen kerst!
Het zou fijn zijn wanneer we op uw hulp kunnen rekenen. Op
23 december kunnen de kinderen rustig meehelpen of een
filmpje kijken in de klas!
Kerstdiner
22 December is het kerstdiner op school. Terwijl de kinderen
genieten van een feestelijk diner in hun eigen klas (onder- en
middenbouw) is er voor de ouders de mogelijkheid om wat te
drinken en/of te eten in de grote tent op het schoolplein. De
OV zorgt voor koffie, glühwein, warme chocolademelk en
broodjes warme worst of kaas. De vergoeding die wij hier voor
vragen is op vrijwillige basis. In de tent worden tevens de
kerstknutsels van de kinderen verkocht, uiteraard ook voor een
vrijwillige bijdrage. De opbrengst gaat naar het goede doel,
hierover later meer!Zijn er ouders die eventueel een partytent
ter beschikking willen stellen om ook buiten de grote tent een
kop warme choco te kunnen drinken? Graag een mailtje naar:
i.kuipers@ov.droomspiegel.nl
Ouderbijdrage
Een aantal ouders heeft inmiddels de jaarlijkse ouderbijdrage
betaald. Graag herinneren wij de ouders die hier nog niet aan
toe zijn gekomen er aan dit alsnog te doen. Uw bijdrage is hard
nodig om onze activiteiten te kunnen organiseren!
Namens de OV het team van de Droomspiegel,
Met vriendelijke groet,
Directie de Droomspiegel
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Het allerleukste kerstfeest van Almere Poort…

Belevenisverhaal als kerstviering
Op dinsdag 20 en woensdag 21 december zullen alle klassen van de onder- en middenbouw met een
verteller een kleine wandeling door een parkeergarage in Poort maken. Deze wandeling gaat langs
diverse taferelen uit het kerstverhaal. Zo is er een ontmoeting met strenge Romeinse soldaten,
tollenaars, zwervers, reizigers, Zijne Koninklijke Hoogheid Herodus, engelen, wijzen en de herders. De
tocht eindigt bij een levende kerststal met een vermoeide ezel en wollige schapen.
Op donderdagavond 22 december zullen alle klassen van de bovenbouw het kerstverhaal beleven
tijdens het kerstdiner gehouden in de garage. Ook hier zullen alle taferelen tot leven komen.
Deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met de kerken uit Poort en de wijkpastor.
Het wordt een onvergetelijk feest maar we kunnen dit alleen samen met jullie realiseren. Daarom

Gezocht ouders en / of kinderen voor een rol in een tafereel
• En deel van een ochtend of avond een rol vervullen in één van de taferelen.
• Er hoeft niet geoefend te worden. Je krijgt alles ruim van tevoren toe gemaild.
• Wel nodig is enthousiasme en motivatie om mee te doen en even door te gaan voor een wijze,
herder, herberggier of misschien is er zelfs een vader of moeder Maria met een baby’tje Jezus.
• Kinderen en ouders kunnen samen meedoen. Als uw kind alleen mee wil doen dan dient u wel zelf
als begeleider van uw kind aanwezig te zijn. De activiteit vindt namelijk buiten de school plaats in
een parkeergarage aan het Europakwartier.

Gezocht muzikanten en kinderen voor in het engelenkoor
• Als iemand één van de liederen wil begeleiden op een instrument dan kan dat. Alleen of samen
met anderen. Ook zullen we een koortje van engelen samenstellen. Er zal een aantal keer
geoefend worden aansluitend na schooltijd. Heb je hiervoor interesse geef het door dan wordt er
in de eerste helft van november contact met u opgenomen over het hoe en wat.
PS als er ouders zijn die het leuk vinden om op maandag 19 november te helpen met de opbouw,
heel graag. Neem hierover contact op met Mark Zeldenrust, de wijkpastor op: mark@dewegwijzeralmere.nl
Voor de aanmeldingen voor het tafereel en engelenkoor, mailt u naar Jelena Otten op:
j.otten@droomspiegel.nl
U mailt bijvoorbeeld: Ja ik / en / of mijn kind hebben interesse om mee te doen in een tafereel. Of ja
mijn kind heeft interesse om mee te doen in het koortje. Of ik of mijn kind speelt een instrument en
heeft interesse om…..
We zien uit naar uw reactie, vanuit de organisatie zal er dan contact met u worden opgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Marije van Tol, Jelena Otten en Mark Zeldenrust (wijkpastor Almere Poort)

