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Jaargang 19 nummer 7 

Almere, 26 maart 2021 

 

 

 

Agenda voor de maanden maart en april 2021 
 

Alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar vindt u op de website onder het tabblad “Praktisch”  

28 maart Zomertijd is ingegaan 

  1 april Verslag voor gr.1 t/m 8 gaat mee naar huis 

  2 t/m 5 april Goede Vrijdag en Pasen: alle leerlingen zijn vrij 

  6 april Studiedag voor de leerkrachten: alle leerlingen zijn vrij 

  6 t/m 9 april Online oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 8 

26 april t/m 7 mei Meivakantie: alle leerlingen vrij 

 
 

Beste ouders, 
 

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ontwikkeling van de leerlingen?  
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.  
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met 
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor weten-
schappelijk onderzoek. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te 
maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de resultaten van taal- 
en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt 
kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze 
resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar 
zijn voor andere mensen. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw 
eigen kind, dan kunt u dit laten weten aan ons via asgcommunicatie@asg.nl.  
Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.  
 
 
 
 

Nieuwe aanmeldingen 
De aanmeldingen voor kleuters voor het volgende schooljaar zijn veel meer dan 
wij hadden verwacht. Schooljaar 2021-2022 is al zo goed als volgeboekt. 
Heeft uw kind een jonger broertje of zusje? Meld deze dan zo spoedig mogelijk 
aan, dan wordt alvast een plekje voor hem/haar gereserveerd.  
Het zou toch triest zijn als wij dit jongere kind niet zouden kunnen plaatsen. 
Vanaf het moment dat zij/hij 3 jaar is, nodigen wij u uit voor een intakegesprek en 
krijgt u een aanmeldformulier mee, waarmee de inschrijving definitief wordt. 
 
  

http://www.cbs.nl/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
mailto:asgcommunicatie@asg.nl
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Bericht van 
 
 

Project   ALS IK LATER GROOT BEN    zie de bijlage op pagina 3 

Josephine Kuiper, onze activiteiten begeleidster van De Schoor, heeft geregeld dat wij meedoen met het 
project ‘Als ik later groot ben’. Dit project probeert bij te dragen aan dromen van kinderen en jongeren 
(0-18 jaar) in Almere. Het heeft als doel om de wensen en behoeften van ALLE kinderen verder te helpen 
(en voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken in het bijzonder). Misschien wil een kind wel brandweer-
man, ballerina, voetballer of DJ worden? Soms is er hulp, les, training of zijn er tips of spullen nodig om 
een stap dichterbij een droom te komen. ‘Als ik later groot ben in Almere’ helpt gratis om de juiste mensen, 
organisaties en clubs in Almere te vinden voor alle dromen van iedereen.  
Dromen kunnen ook 24/7 digitaal worden gepost via : alsiklatergootbeninlamere.nl , of op FaceBook: Als 
ik later groot ben in Almere   en Insta: alsiklatergrootben of met Whatsapp naar Andrea, via 06-40188536. 
 
Video voor ouders/partners https://www.youtube.com/watch?v=1mGl_eH-pw0 
Video over AILGB voor kinderen https://vimeo.com/477523557  
 
Er staat een speciale Als-ik-later-groot-ben brievenbus bij de hoofdingang onder het grote digi-scherm.  
Bij de brievenbus liggen speciale kaarten. Met uw toestemming kunnen kinderen hierop hun droom schrij-
ven. De brievenbus staat er tot 2 april.  Niet alle kinderen hoeven dit in te vullen. Het is vrijwillig.  
Ouders kunnen het online ook invullen voor hun kind. 
 
 
 
 
 

Bericht van  
 
Samen bijziendheid voorkomen 
Weet je dat na 20 minuten dichtbij kijken (telefoon, tablet ect), je steeds 20 seconden moet onderbreken 
en in de verte kijken en elke dag minsten 2 uur buiten spelen, helpt om slechte ogen te voorkomen. 
Pauzes en lopen/ fietsen naar school tellen ook mee.  Doe jij ook mee? Bescherm je ogen en laten we 
zoveel mogelijk bijziendheid voorkomen.  
 
Dit is een bericht van Petra Fernée, Jeugdverpleegkundige 4+, JGZ Almere 
T: 088 002 99 90   |   M: 06-39266994   |   E: p.fernee@jgzalmere.nl   |   I: www.jgzalmere.nl 
 
 
 

GRATIS HOCKEYTRAININGEN BIJ BUITENHOUT MHC VOOR ALLE JEUGD UIT ALMERE 
Bewegen en sociale contacten zijn essentieel voor jeugd. Helemaal in deze tijd. Daarom geeft Mixed 
Hockeyclub Buitenhout alle jeugd uit Almere de kans om in de maanden maart en april 3x gratis en 
vrijblijvend te komen meetrainen. Op deze manier wil de hockeyclub meer jeugd geïnteresseerd 
krijgen in de sport hockey, ze laten bewegen in de buitenlucht én ze nieuwe mensen laten ontmoe-
ten. 
De gratis trainingen zijn op zondag 21 en 28 maart en op zondag 11 en 18 april. De trainingen vinden 
plaats van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden verloopt via de website www.buitenhoutmhc.nl/komerbij en is 
vanwege aantallen trainers en verzekeringen verplicht. Na aanmelden ontvang je een mail met verdere 
informatie. Vanzelfsprekend werken de trainers volgens de meest recente coronaprotocollen. 
Buitenhout MHC is een jonge hockeyvereniging die zich 
richt op families. Er is hockey voor jong en oud.  
De vereniging telt ruim 450 leden en het sportcomplex ligt 
aan de Trekweg in Almere Buiten. Naast de nodige sporti-
viteit zorgen wij ook voor gezelligheid door het organiseren 
van leuke evenementen en een goede sfeer op de club. 
Lekker sporten maar ook veel plezier hebben gaat bij ons 
echt samen. Volwassenen kunnen zich het hele jaar door 
aanmelden voor gratis proeftrainingen. 
Meld je snel aan via www.buitenhoutmhc.nl/komerbij en je 
ontvangt een mailtje met meer informatie. 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alsiklatergootbeninlamere.nl%2F&data=04%7C01%7Cjkuiper%40deschoor.nl%7Cbe222efc606744832b2208d8dcc93cd4%7C8ce84df7df4f410db6b3da888bfbede0%7C1%7C0%7C637502104157904163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JBdkpgTuZJptKBltZNgyPRBcD6K67GYN9jrClwyXHTM%3D&reserved=0
file://///srv-asg-file10/DATA$/Compositie/Leerkracht/Nieuwsbrief/2020-2021/Video%20voor%20ouders/partners
https://www.youtube.com/watch?v=1mGl_eH-pw0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F477523557&data=04%7C01%7Cjkuiper%40deschoor.nl%7Cbe222efc606744832b2208d8dcc93cd4%7C8ce84df7df4f410db6b3da888bfbede0%7C1%7C0%7C637502104157914121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MRO48pQi%2F9DxOA0azLFBnrrkt1IiD4kMJ3k1wJlP3Hk%3D&reserved=0
https://vimeo.com/477523557
mailto:p.fernee@jgzalmere.nl
http://www.jgzalmere.nl/
http://www.buitenhoutmhc.nl/komerbij
http://www.buitenhoutmhc.nl/komerbij
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