Sint en Piet bezoeken IKC De Aquamarijn
Donderdag ontvangen wij Sint en Piet. De leden van de Sintcommissie hebben er de
afgelopen maanden voor gezorgd dat het ook dit jaar weer een spektakel zal worden. De
gehele Sint-periode heeft in het teken gestaan van “hulp-pieten gezocht”. Iedereen mag Piet
zijn, precies zoals hij/zij dat wil zijn! Zoals het past in het Openbaar onderwijs, iedere hulpPiet is welkom.
Op 15 november heeft een hele groep vrijwillige ouders van opvang en school ons Kind
Centrum prachtig versierd. Dit werd gedaan in de avonduren en het was enorm gezellig met
en onder elkaar. Heerlijk om deze geluiden van de ouders en de commissieleden terug te
horen.
Wij verwachten dat de Sint met zijn Piet om 8:35 uur bij school aankomt. De deur gaat
gewoon om 8.20 uur open. De kinderen verzamelen zich eerst in de klassen en gaan
gezamenlijk naar buiten toe, waar meester Erik samen met Karoline de Sint officieel zal
ontvangen.
In verband met de strakke organisatie, willen we alle ouders verzoeken om deze dag extra
op de tijd te letten en ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zijn.

Hoofdluis-quiz – namens de jeugdverpleegkundige
Over hoofdluis – u weet wel, die beestjes waarbij veel mensen bij het noemen van de naam
alleen al jeuk krijgen - bestaan veel verschillende verhalen. Wat werkt volgens de één is voor
de ander complete nonsens. Als school houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Om
ouders te informeren over hoofdluis en wat u er het beste tegen kunt doen, heeft het RIVM
een informatieve quiz gemaakt. Deze zeer informatieve quiz kunt u doen door op
onderstaande link te klikken.
http://surveys.cibquiz.nl/jbo_lime/index.php/32555/lang-nl

Droom in vervulling – Als ik later groot ben
Een tijdje terug kregen het platform ‘Als ik later groot ben’ een hele mooie droom binnen.
Jiska uit Almere gaf via de brievenbus aan graag schrijfster te willen worden. De brievenbus
heeft haar in contact gebracht met Almeerse schrijfster Ilse Ruijters. Hierbij het door Jiska
zelf geschreven verslag van haar ontmoeting met schrijfster Ilse Ruijters:
Als ik later groot ben... wil ik graag schrijfster worden, maar hoe leer ik dat?
Ik mocht gaan praten met Ilse Ruijters en dat vond ik zó gaaf! Wie mag dat nou?!

Ik had een lijst gemaakt met vragen die ik allemaal kon stellen. Ik heb haar het
verhaal laten zien dat ik aan het schrijven ben en ze had daardoor nog veel meer
goede ideeën en tips. Ik ben blij dat ze het gesprek opgenomen heeft, want zo snel
kon ik het allemaal niet opschrijven! Gelijk een boek uitbrengen zal wel moeilijk zijn
en ook om er genoeg mee te verdienen, maar ik heb heel veel van Ilse geleerd en
ik kan nu veel beter verder.
Het platform ‘Als ik later groot ben...’ heeft zich de afgelopen twee jaar bewezen. Daarom
houden ze vast aan de opzet van het platform en is er nagedacht over hoe ze het platform
verder kunnen versterken. Ze maken hierbij de splitsing tussen offline en online activiteiten:
- Offline blijven ze inzetten op laagdrempelige inloopspreekuren en zichtbaarheid bij
activiteiten in de wijk, maar daarnaast willen ze zichzelf naar partners nog meer presenteren
als een tussenpersoon en vraagbaak. Ze verwijzen niet alleen naar partners door, maar
kunnen ook vragen van partners oppakken en hen daarmee ontlasten.
- Online zien ze veel kansen. Van de website www.alsiklatergrootbeninalmere.nl willen ze
een compleet platform maken waarop het gehele aanbod te vinden is zowel voor kinderen,
jongeren en ouders als voor professionals. Op dit platform moet heel gemakkelijk kunnen
worden gezocht naar passend aanbod voor alle budgetten.

Inloggen Aquamarijn-app
De meeste ouders/verzorgers hebben zich al aangemeld voor de Aquamarijn – app. Een
aantal ouders/verzorgers helaas nog niet. Aanmelden is belangrijk, omdat u anders niet op
de hoogte bent van de belangrijke zaken van de groep en het Kind Centrum.
Wanneer u de leerkracht zelf een bericht wilt sturen, kunt u het e-mailadres van de
leerkracht gebruiken. Deze vindt u onder de foto bij team.

Belangrijke data
5 december
9 december
11 december
19 december
23 dec. – 3 jan.

Sinterklaasfeest
School versieren voor Kerstmis
Studiemiddag – kinderen 12.00 uur vrij
Kerstdiner
Kerstvakantie

