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Belangrijke data
We zijn pas twee weken gestart, maar de school draait alweer op

16 september 2016
Meat & Greet BBQ vanaf 18.00
22 september 2016
Informatieavond/ OV
jaarvergadering/ voorstellen
nieuwe directeur
22 en 23 september 2016
Schoolfotograaf
26 september 2016
Studiedag. Alle kinderen zijn
de hele dag vrij.

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

Even voorstellen: juf Marinka
Allereerst zal ik mijzelf even kort
voorstellen. Mijn naam is Marinka van
der Linde en ik ben 25 jaar.
Momenteel ben ik woonachtig in
Almere haven. Sinds 1 juli 2015 ben
ik afgestudeerd als leerkracht bij het
Windesheim Flevoland hierbij heb ik
mij gespecialiseerd in het oudere
kind en heb ik mijn Daltoncertificaat behaald. Het afgelopen
jaar heb ik als inval leerkracht voor verschillende groepen
gestaan. De laatste drie maanden heb ik fulltime voor groep 5
gestaan. Op dit moment ben ik werkzaam in groep 1/2F van de
Droomspiegel op de donderdag en vrijdag.
Ik heb er erg veel zin in om te beginnen. Als er vragen zijn loop
gerust even bij mij langs.

Even voorstellen: juf Thelma
Wellicht heeft u mij vorig schooljaar al op de Droomspiegel
zien lopen, dit schooljaar mag ik tot de formatie behoren,
dus bij deze stel ik mij graag aan u voor;
Mijn naam is Thelma Smit, 33 jaar en wonend in Weesp. De
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Juf Joke

afgelopen jaren heb ik fulltime voor de klas gestaan (groep
5/6 en 7) en daarnaast de opleiding aan de Pabo gevolgd.
De Droomspiegel bood mij de kans om
mijn afstudeerfase hier te doen, en
daar heb ik graag ja op gezegd. Samen
met Kelly van der Valk ben ik dit jaar de
juf van groep 5C. Kelly op de
maandag, dinsdag en woensdag en ik
zal er op de donderdag en vrijdag
zijn. We zijn fijn gestart. Ik ga dit
schooljaar met veel zin en vertrouwen
tegemoet!

Vanaf volgende week vrijdag zal
juf Joke op de donderdag en
vrijdag weer op school zijn. Zij zal
taken op zich nemen waarbij zij
niet teveel hoeft te spreken in
verband met het herstel van haar
stembanden. Wij vragen u als
ouders hier dan ook rekening
mee te houden.

Juf Anouk
Vanaf maandag 12 september zal
juf Anouk na haar
zwangerschapsverlof weer
starten in groep 3. Wij wensen
haar heel veel plezier!

Juf Sandra
Voor de zomervakantie voelde juf
Sandra zich al niet zo goed. In de
zomervakantie is duidelijk
geworden dat zij een hernia
heeft. Zij zal de komende tijd
twee uur per dag aanwezig zijn
op school van 8.00u - 10.00u.

De meivakantie - jaarkalender
In de jaarkalender vindt u tweemaal een meivakantie. Dit klopt.
Er is een goede reden dat wij twee weken meivakantie (24-28
april 2017 en 22-26 mei 2017) hebben moeten opsplitsen. De
week van 24-28 april is namelijk verplicht gesteld door de
overheid. Als wij hier een week aan hadden vastgeplakt,
hadden de kinderen 11 weken moeten wachten tot de
zomervakantie. De periode tussen de meivakantie en de
zomervakantie was dan gewoonweg te lang geweest voor de
kinderen.

Meat & Greet Barbecue
De oudervereniging en het team van de Droomspiegel is weer
druk bezig met het organiseren van de Meat
& Greet BBQ. De afgelopen week zijn er
bijna 350 bonnen verkocht. Het team is
erbij en wij hopen op prachtig weer en
wensen iedereen veel plezier! Indien u mee
wilt helpen bij de opbouw van het feest en/
of wilt helpen bij het grillen of het uitgeven
van drankjes, kunt u contact opnemen met
de voorzitter van onze oudervereniging (Rianne Brunt:
r.brunt@ov.droomspiegel.nl).

Schoolfotograaf
Op donderdag 22 en 23 september zal de schoolfotograaf
weer op school aanwezig zijn. De exacte dagen van de
groepen zullen zo snel mogelijk aan u worden doorgegeven.
De foto’s van de broertjes en zusjes zullen - zoals ieder jaar alleen worden genomen van kinderen die op
de Droomspiegel onderwijs volgen. Andere
kinderen kunnen wij helaas niet meenemen op
de foto’s. Aanstaande maandag kunt u uw
kinderen inschrijven op de lijsten die bij de
klassen hangen.
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De Informatieavond
Op 22 september zal de informatieavond voor ouders
plaatsvinden. De leerkrachten vertellen over de lesinhouden
van het leerjaar van uw kind en ouders hebben de kans vragen
te stellen over het komende schooljaar. Dit jaar zal er echter
een extra aspect aan worden toegevoegd: op deze avond zal
onze nieuwe directeur Lia Rosa Gastaldo zich voorstellen. Om
deze reden zullen alle ouders op locatie Marco Polo worden
verwacht (dus ook de ouders van de bovenbouwleerlingen die
normaal op Locatie Monaco zitten).
De avond zal er als volgt uit zien (22-09-2016):
18.45 -19.00: inloop
19.00 - 20.00: Informatieavond op locatie Marco Polo.
20.00 - 20.15: Voorstellen nieuwe directeur
20.15 - 21.00: OV jaarvergadering

Verlof aanvragen
Wij krijgen regelmatig de vraag hoe ouders verlofaanvragen
kunnen indienen. Voor het aanvragen van een verlofdag voor
kinderen vanaf 5 jaar dient u een formulier van onze website te
downloaden. Dit formulier is ook bij Luz Elena (administratie) te
verkrijgen. Dit formulier dient 6-8 weken voor de verlofdatum
worden ingediend. Het sturen van een email aan de leerkracht
of de directie is dus bij het aanvragen van verlof niet
voldoende. Uw verzoek kan dan niet worden verwerkt.

Oproep hulpouders schoolbibliotheek
De Droomspiegel maakt op twee locaties gebruik van de
schoolbibliotheek. Dit kan allemaal gerealiseerd worden,
doordat er ouders zijn die de schoolbibliotheek draaiende
houden. Hier is de school uiteraard erg blij mee!
Om zo snel mogelijk te kunnen starten met het lenen van
boeken, zijn wij dringend op zoek naar hulpouders. De
schoolbibliotheek is dagelijks geopend van 8.30u – 09.30u.
Vindt u het leuk om te helpen op locatie Marco Polo, dan kunt
u dit doorgeven aan juf Daisy (d.ringma@droomspiegel.nl).

Met vriendelijke groet,
Directie de Droomspiegel
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Uitnodiging	
  Algemene	
  Ledenvergadering	
  
	
  

	
  
Beste	
  ouders	
  en	
  verzorgers,	
  
We	
  zijn	
  er	
  allemaal	
  lid	
  van:	
  De	
  oudervereniging	
  van	
  de	
  Droomspiegel.	
  Elk	
  jaar	
  weer	
  wordt	
  u	
  verzocht	
  
om	
  de	
  ouderbijdrage	
  te	
  betalen	
  voor	
  uw	
  kind(eren).	
  Maar	
  wat	
  wordt	
  er	
  eigenlijk	
  allemaal	
  
georganiseerd?	
  En	
  hoeveel	
  kost	
  dat	
  dan?	
  Wie	
  zitten	
  er	
  eigenlijk	
  in	
  het	
  bestuur?	
  Wat	
  wordt	
  er	
  van	
  de	
  
ouders	
  verwacht?	
  
Donderdagavond	
  22	
  september,	
  na	
  de	
  ouderavond,	
  is	
  de	
  algemene	
  ledenvergadering.	
  U	
  bent	
  van	
  
harte	
  welkom!	
  Deze	
  avond	
  zullen	
  de	
  nieuwe	
  bestuursleden	
  zich	
  aan	
  u	
  voorstellen,	
  en	
  het	
  financiele	
  
jaarverslag	
  zal	
  besproken	
  worden.	
  Maar	
  we	
  zullen	
  ook	
  meer	
  vertellen	
  over	
  de	
  activiteiten	
  die	
  we	
  
organiseren,	
  en	
  uiteraard	
  horen	
  we	
  graag	
  jullie	
  mening	
  en	
  ideeën!	
  
Dus	
  kom	
  langs	
  en	
  praat	
  mee!	
  
Donderdag	
  22	
  september,	
  na	
  de	
  ouderavond,	
  locatie	
  Marco	
  Polo.	
  
	
  
Met	
  vriendelijke	
  groet,	
  
Rianne	
  Brunt	
  
Voorzitter	
  van	
  de	
  oudervereniging	
  

Kinder Bijbel Club

Een super leuke club voor alle kids van 4 - 9 jaar.
Samen eten, knutselen, spel, muziek en verhalen

Reach for Life Club

Voor alle teens van 10 - 13 jaar.
muziek - creativiteit - chill & Bijbeltijd.
Beide clubs tegelijk: elke 2de en 4de vrijdag van de maand.
Start vanaf 17:30 met gezamenlijk eten.
Ook ouders mogen mee eten als ze willen.

Deelname is gratis.
Locatie: basisschool de Kleine Wereld Nederlandhof 5

De Schaapspoort is een jonge eigentijdse christelijke gemeenschap die zich
inzet voor de bloei van ons stadsdeel.
We doen dat op een manier die aansluit bij de behoeften van de inwoners
van Almere Poort. We laten ons hierbij
inspireren door Gods liefde voor ons
allemaal. Onze christelijke identiteit
betekent dat iedereen welkom is ongeacht cultuur of levensovertuiging. Naast
de club is er elke zondag een bijEENkomst om 16:00 aan het Merlijnplantsoen 17. Je bent van harte welkom.
Mark Zeldenrust Wijkpastor Poort
www.deschaapspoortalmere.nl
mark@dewegwijzer-almere.nl

