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27 april t/m 
11 mei 

Meivakantie  
 

17 mei 
Sportdag AKT 
groep 5,6,7 

 
21 mei 

2e pinksterdag 
Leerlingen en 
leerkrachten 

vrij! 
 

1 juni 
Schoolreisje 

groep 3,4,neo1 
 

4,5,6,7 juni 
avondvierdaagse 

 
29 juni  

Schoolreisje 
groep 

5,6,7,neo2 
 
 

 
 

 
Gratis sporten in de meivakantie 
In de flyer in de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u 
lezen welke sportieve activiteiten er in de meivakantie 
voor kinderen georganiseerd worden. Bijna alle 
activiteiten zijn gratis en vinden plaats in Almere 
Haven.  

 
 

 

 

 
 
 

Presentatie leerorkest 
Vanmiddag is de presentatie geweest van het 
Leerorkest op de Uithof. De ouders van leerlingen van 
groep 7 en leerlingen van groep 5/6 waren hierbij 
aanwezig. Volle bak dus. 
Alle leerlingen van de groepen 7 hebben de afgelopen 
weken les gehad op een muziekinstrument: viool, 
cello, klarinet, saxofoon en gitaar. Een hele uitdaging 
en des te knapper dat er na zo’n korte tijd een heus 
concert met het hele orkest uitrolde! 
De kinderen speelden onder anderen: What shall we 
do with the drunken sailor en Gypsy dance. 
Een mooie samenwerking tussen het CKV Almere, 
stichting Leerorkest en Collage. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voorstelling Woest groepen 3 en 4 
Maandagochtend 14 mei gaan groepen 3/4 met het 
openbaar vervoer naar De Kunstlinie onder schooltijd. 
WOEST is een dansvoorstelling over onstuimige 
woedeaanvallen. De dans wordt vertaald naar een 
beeldend verhaal dat elk kind begrijpt en met plezier 
beleeft. 
 
 

1001 nacht in het 
Concertgebouw Amsterdam 
Op dinsdag 15 mei zijn de 
leerlingen van groep 5/6 en 
Neo 1 aan de beurt voor een 
uitje. Dankzij de subsidie van 
de Muziekimpuls is het 
mogelijk om dit jaar met 
leerlingen het Concertgebouw 
in Amsterdam te bezoeken! 
We gaan met de touringcar en 
zullen die dag een 
continurooster draaien. 
Juf Renée is de afgelopen 
weken in de groepen geweest 
om het bezoek voor te 
bereiden met liedjes en 
dansjes. 
Bij Duizend-en-een-nacht 
zingen de leerlingen samen in 
de Grote Zaal, begeleid door 
een volwaardig 
symfonieorkest.  
 

 
Vakantie 
Wij wensen iedereen een hele 
fijn vakantie, met hopelijk 
lekker weer! 
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Sport en Legodag >> 30-04-2018 
 

Locatie:  De Aquamarijn (gymzaal en schoolplein) 
Adres:  Meerveldstraat 4 - 6 
Sporten:  Tafeltennis, Pannavoetbal, Badminton 
Tijd:  12:00 - 16:00u. 
Leeftijd: 6 - 12 jaar 
Kosten:  Gratis 

 
Sport en Speldag >> 01-05-2018 

 

Locatie:   De Jaagmeent (gymzaal en schoolplein) 
Adres:   Jaagmeent 190 
Sporten:   Volleybal en Tennis 
Tijd:   12:00 - 15:00u. 
Leeftijd:  6 - 12 jaar 
Kosten:   Gratis 

 
Peuter- en Kleutersport >> 09-05-2018 

 

Locatie:   De Buitenhof (gymzaal) 
Adres:   Buitenhof 95 
Sporten:   Peutergym 
Tijd:   10:00 - 12:00u. 
Leeftijd:  2 - 6 jaar 
Kosten:       Gratis 

 

Meivakantie 2018 

KOMEN JULLIE OOK SPORTEN IN ALMERE HAVEN? 

Sporten op Jeugdland Haven 
 

Adres:   Meerveldstraat 59   Adres:   Meerveldstraat 59 
Datum:  02-05-18 & 09-05-18  Datum:  03-05-2018 & 09-05-18 
Sporten:   Tafeltennis     Sporten:   Outdoor 
Tijd:   13:00 - 16:00u.   Tijd:   13:00 - 16:00u. 
Leeftijd:  6 - 12 jaar    Leeftijd:  6 - 12 jaar 
** Toegang tot Jeugdland bedraagt €1,- per deelnemer. Waarbij je naast de 
sportactiviteiten ook kunt deelnemen aan de andere activiteiten van Jeugdland. 

 


