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Jaarkalender 
 

In de jaarkalender die u vorige week digitaal hebt gekregen staat de meivakantie niet juist aangegeven. 

De meivakantie is van vrijdag 19 april tot en met zondag 5 mei. 

Dit betekent ook een verschuiving van de Koningsspelen. We horen nog van het Sportbedrijf wanneer zij deze dag 

gaan inplannen. De juiste datum wordt opgenomen in de papieren versie. 

 

Startactiviteit vrijdag 14 september 
 

Morgenmiddag bent u samen met uw kind(eren) van harte welkom bij 

onze startactiviteit. 

We starten direct na schooltijd om 14.30 uur. 

Op het plein is het dan al gezellig met muziek en versieringen. 

U gaat in groepjes een route met verschillende activiteiten langs. De start 

is op het plein en vandaar gaan we via de voetbalkooi naar het grasveld 

waar bij het klimtoestel en de bult ook activiteiten zijn uitgezet. 

Bij elke activiteit krijgt u een puzzelstuk, acht puzzelstukken in totaal. Van 

deze puzzelstukken kunt u een paar woorden vormen. 

Terug op het schoolplein wordt u weer ontvangen door de ouders van de 

OV die klaarstaan met drinken en lekkers. 

Tot morgenmiddag. 

 

Almelose ouderavond lezen 
 

Aan het eind van deze Stuifm@il ziet u een uitnodiging van de Bibliotheek voor een ouderavond over lezen.  

Deze ouderavond wordt gehouden op woensdag 14 november. Let op: dit is een andere datum dan vorig jaar is 

aangegeven!  
 

Schaaknieuws 
 

Schaakvereniging Almelo www.schaakverenigingalmelo.nl 

is op zoek naar enthousiaste kinderen die willen leren schaken.  

Om kinderen kennis te laten maken met het schaken organiseren wij een introductiecursus op:  

vrijdag 2, 9, 16 en 23 november (4 lessen)  in wijkcentrum De Schelf. 
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Deze introductiecursus kost slechts  € 1,00 (dus slechts 25 cent per keer). 

 

Ouders en kinderen die een kijkje willen nemen zijn van harte welkom in:  

Wijkcentrum de Schelf  

Binnenhof 51-53  

7608 KH Almelo  

 

Wij geven les en spelen op vrijdag van 18.15 tot 19.30 uur.  

 

Voor informatie over het jeugdschaken kunt u terecht bij:  

So Ching Tang-Liu, 0628649051 s.c.liu@alumnus.utwente.nl  

Daniel Rameaux, 0546 827742 d.rameaux@outlook.com 

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Wij merken dat de kinderen al aardig gewend zijn aan de dagelijkse gang van 

zaken op en rond het Kleuterplein. De regels en afspraken worden gedurende de 

dag herhaald, en dat werpt zijn vruchten af! 

De kinderen vinden de werkmomenten die ze met de beide groepen beleven, 

vaak heel bijzonder en je ziet ze dan ook genieten van en met elkaar. 

 

Het gehele leerjaar werken wij op het Kleuterplein met thema’s. Deze duren 3 

weken en eindigen met een thema afsluiting, waarbij u allen van harte welkom 

bent om te komen kijken. Tijdens deze afsluiting presenteren de leerlingen wat ze 

geleerd hebben en alles over het thema te vertellen hebben. Deze afsluitingen 

duren kort en zijn aan het einde van de schooldag. U bent het allerbeste publiek 

voor de kinderen! 

Tijdens het thema wordt de thematafel aangepast om zo het onderwerp onder 

de aandacht te brengen. 

 

Komende week starten we met het thema: 

“Nieuw schooljaar”.  

Bij de start van een nieuw thema ontvangen de leerlingen een ouderbrief met informatie over het thema, en een 

“huiswerkopdracht”, die u samen met uw zoon of dochter thuis kan maken. U mag het weer inleveren bij ons op 

school, maar dat hoeft niet! 

 

Wij gaan de woordenschat uitbreiden met nieuwe woorden, leren tellen en leren elkaars namen! Wij gaan een 

tekening maken van ons zelf, we gaan werken over het nieuwe schooljaar en leren een liedje. 

De afsluiting zal op plaatsvinden op donderdag 4 oktober om 14.15 uur. U bent van harte welkom! 

 

De komende weken zijn de volgende activiteiten handig om in uw agenda te noteren: 

Startdag is morgen, vrijdag de 14de, om 14.30 uur. Meer info staat elders in deze Stuifmail. 

Schoolreis is dinsdag 18 september, informatie heeft u gisteren via de mail ontvangen. 

Ouder-kind-leerkracht gesprekken gaan plaatsvinden in de weken van 24 september tot en met donderdag 4 

oktober, informatie over de planning volgt later. 

De Kinderboekenweek met het thema vriendschap start op woensdag 3 oktober en loopt tot en met vrijdag 12 

oktober. 
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Zoals u ondertussen heeft gemerkt werken wij met mededelingen via Klasbord, de email en met de Stuifmail. Mocht 

er toch iets onduidelijk zijn, laat het ons weten. 

 

Dit was het voor deze week. 

Wij wensen u allen een goede week toe, tot de volgende keer! 

 

Met vriendelijke groet, 

de Groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Weg! 

Exodus 5: 1-11, Exodus 7-10 en Exodus 12: 29-42 

De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar nadat er tien zware plagen over Egypte zijn 

gekomen, gaan ze toch. Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij, op weg naar een 

veelbelovende toekomst. 

  

Verhalen: 

Naar de farao, Exodus 5:1-11 

De plagen, Exodus 7-10 

De uittocht, Exodus 12:29-42 

 

Verjaardagen 
 

6 september Boaz Wouwenberg De Koolmeesjes 4 jaar 

Boaz was vorige week al jarig en voor het eerst op school, maar stond niet in de 

verjaardagenlijst van vorige week. 

Dus nu een extra hoeraatje voor Boaz!! 

 

De jarigen van deze week: 

 

10 september Fem Bijvoets De Koolmeesjes 4 jaar 

Ziva Prins De Koolmeesjes 4 jaar 

11 september Milena Avakian De Kaketoes 7 jaar 

Tess Franke De Zwaluwen 11 jaar 

13 september Thijs van het Reve De Flamingo’s 12 jaar 
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