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Belangrijke data
In deze info4all berichten wij u over de komende activiteiten,
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08-11-2016
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11-11-2016
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personele zaken en onderwijskundige zaken.

Start nieuwe directeur
Per 1 oktober is onze nieuwe directeur, Lia Rosa Gastaldo
gestart op de Droomspiegel. Op de informatieavond heeft zij
zich al aan u kunnen voorstellen. In de volgende info4all zal zij
haar eerste ervaringen van de Droomspiegel met u delen.
Uiteraard kunt u bij haar terecht met vragen en/of
opmerkingen over de school.

Huisvesting
De afgelopen jaren heeft de Droomspiegel twee locaties
gehad: één op de Marco Poloroute en één op de
Monacostraat. Vanwege de groei
van Poort heeft de Droomspiegel
nu eindelijk de gelegenheid
gekregen om een gebouw
dichterbij onze eerste vestiging te
betrekken. Bij het rode Nuon
gebouw wordt op dit moment een
gebouw geplaatst voor de
Droomspiegel.
Wij zijn, samen met de SKO en de MR, druk in overleg om te
kijken wat de indeling van het gebouw gaat worden. Afgelopen
dinsdag is er met ons besproken dat er door de gemeente
voor het gebouw een vergunning is afgegeven voor 10 jaar. De
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eerste indruk van ons was erg positief. Het is een speels
gebouw met lokalen die groter zijn dan de lokalen op de
Monacostraat. De gemeente geeft ons de kans om mee te
denken en aanpassingen aan het gebouw te doen waar nodig.
Ook zal de gemeente voor extra parkeergelegenheid zorgen,
hoewel wij uiteraard hopen dat er zoveel mogelijk kinderen op
de fiets komen.

Juf Nanda
Juf Nanda is dit jaar gestart als
leerkracht van groep 6. Helaas
heeft zij besloten om haar
werkzaamheden op de
Droomspiegel te stoppen per
maandag 26 september. De
groep is vanaf deze datum
opgevangen door juf Marinka
(ma-di-woe) en juf Marije (woedo-vrij).

Juf Reinouw
Hij kwam te vroeg, maar is
gezond ter wereld gekomen. Juf
Reinouw is bevallen van een
jongetje! Zijn naam is Boken

In de verwachting ligt dat de eerste oplevering zal plaatsvinden
in de maand december. Dat betekent dat wij waarschijnlijk al
kunnen verhuizen vlak voor of na de kerstvakantie. Vanaf dit
moment zullen beide locaties op loopafstand van elkaar komen
te liggen. Wij hebben er in ieder geval zin in!

Sint Maarten
Op vrijdag 11 november is het Sint Maarten. De groepen 1 tot
en met 4 gaan op donderdagochtend 10 november hun
lampionnen knutselen. Ze worden hierbij geholpen door de
leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Wilt u zorgen dat de
kinderen van de groepen 1 tot en met 4 op 10 november zelf
een lampje mét batterij meenemen voor hun lampion? Op 11
november is het dan zover: de lampionnenoptocht met de zelf
geknutselde lampionnen! U bent van harte welkom van 13.30u
tot 13.45u om de optocht rondom de Zonnewijzer te komen
bekijken.
De kinderen gaan na de optocht met hun juf of meester mee
terug naar de klas om de dag af te sluiten en komen zoals
gebruikelijk om 14.00u naar buiten. Op 11 november hoeven
de kinderen geen 10-uurtje mee te nemen. Ze krijgen die dag
een mandarijn van de Oudervereniging!

(=Japans voor avontuur) Sinne

De MR informeert u graag!

(=Fries voor zon) Breek. Het

juf Marinka.

Dit schooljaar is inmiddels in volle gang en de kinderen zijn al
aan de eerste vakantie toe. En we staan niet stil! Niet alleen
hebben we kennis mogen maken met onze nieuwe directeur
Lia Rosa Gastaldo, ook zijn we betrokken bij en bezig met
diverse zaken. Hieronder kort een overzicht.

Juf Petra

Samenstelling MR

Na de herfstvakantie zal juf Petra

De MR is voor schooljaar samengesteld uit 3 ouders en 3
leerkrachten. De MR heeft unaniem Darinka Jovic gekozen tot
secretaris en Jeannette
Bogaard gekozen tot
voorzitter.

zwangerschapsverlof zal worden
opgevangen door juf Thelma en

Prins terug komen van haar
zwangerschapsverlof. Na de
herfstvakantie zal zij ma-di-woe
voor de klas staan. Juf Darinka
blijft op do en vrij voor de groep.

v.l.n.r.: Romy Kraaijeveld (leerkracht),
Darinka Jovic (leerkracht), Jeannette
Bogaard (ouder), Arno Lanjouw
(ouder), Tamara Rumpin (ouder) en
Annelieke Bouwman (leerkracht)
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Formatiewijzigingen
Als gevolg van diverse – adhoc- vacatures zijn er wijzigingen
doorgevoerd in de bezetting van verschillende groepen. De
MR heeft de directie ondersteund en geadviseerd in de keuzes
voor betreffende groepen en de school als geheel. Daarnaast
blijft de MR aanwezig bij de sollicitatiegesprekken met
kandidaten voor nieuwe vacatures en/of vervanging.
Huisvesting
Op dit moment zijn wij druk in overleg met directie over de
nieuwe huisvesting voor de Droomspiegel. Het betreft hier het
opzeggen van locatie ‘Monaco’ en de invulling van de nieuwe
locatie in het Homeruskwartier. Samen met directie kijken we
naar de verschillende mogelijkheden voor de school, en
bespreken we alle scenario’s. Naast de invulling van de
groepen en het gebouw kijken we ook naar
veiligheidsaspecten en bereikbaarheid van de nieuwe locatie.
Begroting
De MR heeft de begroting voor de Droomspiegel bekeken en
besproken met directie. Hierbij is o.a. gelet op lange(re) termijn
doelen, keuzes van de school, personeelsopbouw en
investeringen. De komende tijd zal deze begroting worden
aangescherpt en wederom aan de MR worden voorgelegd.
Actieteams
Op basis van de keuzes van de school, de prioriteiten en
jaarthema’s zijn de actieteams binnen de Droomspiegel
geformeerd. Dit zijn de teams binnen de school die deze
thema’s komend schooljaar gaan uitwerken en leiden. De MR
heeft deze thema’s vervolgens ondergebracht in de
verschillende portefeuilles van de MR leden. Op deze manier
zijn we optimaal aangesloten bij de ontwikkelingen van de
school en kunnen we adequaat reageren en anticiperen.
Jeannette Bogaard, Voorzitter

Nieuws uit de oudervereniging
Meat&Greet 2016: Het was droog, het zonnetje scheen en
niet onbelangrijk… Het waaide niet!
In tegenstelling tot vorig jaar stond ons niets in de weg om
met de geplande, jaarlijkse Meat&Greet, het nieuwe schooljaar
in te luiden!Wij, de Ouder Vereniging, waren al in de
zomervakantie gestart met de organisatie van dit, wat ons
betreft, geslaagde evenement. De grote hoeveelheden vlees,
salades, drankjes maar ook de barbecues en tenten moesten
op tijd gereserveerd worden en vergeet hierbij ook niet het
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informeren van buurtbewoners en de bonnenverkoop! Het is
echter een leuk evenement om te organiseren en we zijn blij
met alle hulp van ouders die we op de dag zelf hebben
gekregen.
Go! Kinderopvang en Kidsstories hebben de avond compleet
gemaakt door het beschikbaar stellen van de springkussens en
zoetigheid. Hiervan is maximaal gebruikt gemaakt door de
kinderen!Wij zien deze BBQ, een typisch ouderbetrokkenheid
evenement, als mooie start van het nieuwe schooljaar. En het
was dan ook fijn om te zien dat het een gezellig, drukke avond
werd! Op naar de volgende OV activiteit!
Over OV activiteiten gesproken…. Wij zijn inmiddels ook
gestart met de voorbereidingen van het kerstfeest. Hiervoor
zijn wij op zoek naar een ruime tent, ca. 6mx12m, wellicht zijn
er ouders die ons hierbij kunnen helpen? Graag een mailtje
naar ilse.kuipers@ov.droomspiegel.nl
Namens de MR, de OV en het team van de Droomspiegel: een
fijne herfstvakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Directie de Droomspiegel
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R.K. Parochie Sint Bonifatius
Postbus 60293
1320 AH Almere
tel.: 036-5336200

Aan de ouders en verzorgers van kinderen op de R.K. en
Oecumenische basisscholen in Almere

3 oktober 2016
Betreft: Eerste Communie 2017
Beste ouders/verzorgers,
De Eerste Heilige Communie 2017 wordt gehouden op 17 april 2017 (tweede
paasdag). Bij meer dan 52 inschrijvingen zal er een derde viering ingepland
worden. (Katholieke) Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen hiervoor
schriftelijk opgegeven worden tot 25 december 2016.
De kinderen kunnen opgegeven worden door het invullen van het
inschrijfformulier op http://katholiekalmere.nl/communie
Van de kinderen wordt verwacht dat ze deelnemen aan de voorbereiding. De
voorbereiding omvat 11 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur. Op het
inschrijfformulier kunt u uw voorkeursdag aangeven; zaterdag of dinsdag.
Het oefenen van de dienst is op zaterdag 8 april. De pesachmaaltijd, welke met
alle communicantjes wordt gedaan, zal op woensdag 12 april plaatsvinden.
De kosten voor de voorbereiding bedragen € 30,00 per kind. Deze bijdrage dient
VÓÓR aanvang van de eerste les te zijn voldaan op bankrekeningnummer
NL52 ABNA 0546 8012 34 t.n.v. B. Bosma te Almere.
Voor de ouders zijn er 3 ouderavonden gepland: donderdag 26 januari,
16 februari en 16 maart. Alle avonden worden gehouden in kerkcentrum “De
Lichtboog”. Voor deze bijeenkomsten volgen t.z.t. nog uitnodigingen.
Indien nodig kunt u voor informatie contact opnemen met: Ans Sonneveld,
tel. 5332645.
Met vriendelijke groet,
Ans Sonneveld.
Werkgroep Eerste Communie.

