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8 november 

Leerlingen vrij 
 

7 en 9 
november 

schoolfotograaf 
 

7 november 
MR en OR 

 
20 november 
Leerlingen vrij 

 
5 december 

Sinterklaasfeest 
Continurooster 
08.30 uur  tot 

14.00 uur 
 

21 december 
Kerstdiner 

 
 
 
 

 Studiedag 
Aanstaande woensdag hebben alle scholen in Almere 
Haven een studiedag van Passend Onderwijs in de 
Wijk. De scholen in Haven en Nobelhorst werken 
samen om zo voor alle leerlingen een passend 
onderwijs aanbod dicht bij huis te kunnen realiseren. 
Woensdagochtend zijn er voor de scholen diverse 
workshops door de organisatie Passend Onderwijs 
Almere voorbereid. 
We hopen op een inspirerende en leerzame 
samenwerking met onze collega’s van de diverse 
scholen. 
 

Fotograaf op school 
Dinsdag en donderdag komt de schoolfotograaf. Juf 
Karin heeft afspraken gemaakt met een nieuwe 
schoolfotograaf. Deze werkt op een iets andere manier 
dan de vorige fotograaf. Voor de broertjes en zusjes 
die nog niet op school zitten zijn er drie mogelijkheden 
om met de grote broer(s) of zus(sen) op de foto te 
gaan. Dinsdagochtend en donderdagochtend tussen 
8.00 uur en 8.30 uur. De derde mogelijkheid is 
dinsdagmiddag na 14.00 uur. U hoeft hiervoor niet in 
te tekenen. Er kan echter een wachttijd ontstaan of het 
moeten doorschuiven naar de volgende tijdsoptie. 
Deze organisatievorm ligt bij de fotograaf die aangeeft 
dit meestal zo te doen. 
Voor de broertjes en zusjes die op school zitten wordt 
intern geregeld dat zij samen op de foto gaan. Dit is 
gepland op de dinsdagmiddag en de donderdag. 
 
Op dinsdag gaan de volgende groepen op de foto:  
1/2A, 1/2B, 3A, 3B, 4A, 4B, Neo 1, Neo 2, 8A 
 
Op donderdag gaan de groepen 1/2C, 1/2D, 7A, 7/8B, 
6A, 5A en 5/6B op de foto. 
 
De leerlingen van de groepen 5A, 6A, 5/6B gaan op 
donderdagmiddag op de broertjes en zusjesfoto. 
Het is even puzzelen maar dan zou het allemaal in 
twee dagen moeten lukken.  
 

 

 
Bijdrage van de OR 

 
 
 
Hulp tijdens de feestdagen 
De feestdagen staan voor de 
deur. Voor het versieren en 
opruimen van de school 
hebben we uw hulp weer hard 
nodig.  
Bij de lokalen hangt een lijst 
met verschillende data waarop 
u zich kunt intekenen om te 
helpen met de 
voorbereidingen voor het 
Sinterklaasfeest en de 
kerstdagen.  
 
Tijdens het kerstdiner wil de 
ouderraad een kerstkraam 
neerzetten met lekkers. Ook 
hiervoor kunt u zich intekenen 
op de lijsten bij de lokalen. 
 
Vele handen maken licht werk! 
Alvast heel erg bedankt.                                                                                        
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