Nieuwsbrief 1, vrijdag 23 augustus 2019

Welkom!
Maandagochtend 26 augustus start het
nieuwe schooljaar. Het thema is natuur.
We openen om 08.30u het schooljaar in het
Koggepark (volg de pijlen vanaf het
schoolplein).
Voor alle groepen is in het Koggepark een
kortdurende activiteit. De gymlessen starten
maandag volgens rooster vanaf 10.00 uur.
Gym maandag
Voor alle groepen, ook de groepen 1/2 is er
het hele schooljaar gymles door onze
gymleerkracht Reinier. De gymlessen van de
groepen 1/2 zijn in het speellokaal
Rolklaverpad, de lessen van de groepen 3/8
zijn in de gymzaal Basilicumweg.
Maandag 9 september informatieavond
Graag ontvangen wij u maandagavond
9 september op onze informatieavond.
Om 18.30u gaat de deur open. Van 18.4519.15u geeft Christa Oudejans van
De Vreedzame School een presentatie.
Van 19.30 tot 20.00u kunt u vervolgens naar
de groep van uw keuze. De leerkrachten van
de parallelgroepen (1/2A en 1/2B, 3/4A en
3/4B etc.) geven dan gezamenlijk informatie
over het komende schooljaar.
Heeft u geen opvang? Juf Nannetta en juf Kim
zijn in het speellokaal.

Vanaf komende week hangen er intekenlijsten
voor de informatieavond.
Kennismakingsgesprekken
Vanaf maandag 16 september vinden er
kennismakingsgesprekken plaats. De
leerkrachten willen graag even met u en uw
kind in gesprek. Er hangen intekenlijsten bij
alle lokalen. Deze gesprekken zijn eerst voor
ouders en leerlingen uit de leerjaren 1, 3, 5 en
7 én voor ouders en leerlingen die nieuw zijn
bij ons op school.
Daarna zijn de gesprekken voor de ouders en
leerlingen uit leerjaar 2, 4, 6 en 8.
Studiemiddagen
Ook dit schooljaar zijn er weer studiedagen en
studiemiddagen ingepland. Het team is dan op
school aan het werk, leerlingen zijn vrij.
Tijdens de studiemiddagen op maandag en
vrijdagmiddag is er op aanvraag overblijf.
Tevens is er op deze studiemiddagen een
workshop bij het ArtLab in het
bovenbouwgebouw en sport & spel instuif bij
de gymzaal. Beide activiteiten zijn gratis en
exclusief voor leerlingen van Digitalis.
Kalender op papier?
Wilt u een kalender met
studiedagen/activiteiten en het gymrooster op
papier? Loopt u even binnen bij Karin.

Kalender
vrijdag 6 september
maandag 9 september
vrijdag 20 september

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

studiemiddag
informatieavond
geen gym

036 – 767 04 10
www.basisschooldigitalis.nl
twitter @obsdigitalis

gymrooster 2019-2020
maandag
ochtend
08.35-09.10
09.10-09.45
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
middag
13.15-14.10
14.10-15.05

groep
beredruif
lamsoor
wolfsmelk
adelaarsvaren
rupsklaver en
vlinderstruik
groep
ooievaarsbek
leeuwenbek

leerkracht
Louise
Lara
Arjen
Immy
Gitta en
Samira
leerkracht
Yvonne
Dorien

locatie
Rolklaverpad
Rolklaverpad
Basilicumweg
Basilicumweg
Basilicumweg

vrijdag
middag
08.35-09.10
09.10-09.45
10.10-10.50
10.50-11.30
11.30-12.15

Locatie
Basilicumweg
Basilicumweg

ochtend
13.15-14.10
14.10-15.05

groep
beredruif
lamsoor
leeuwenbek
ooievaarsbek
rupsklaver en
vlinderstruik
groep
wolfsmelk
adelaarsvaren

leerkracht
Louise
Lara
Dorien
Yvonne
Erika en
Mary
leerkracht
Arjen
Immy

Gymzaal Basilicumweg groepen 3 t/m 8






Gymkleding, gymschoenen en een handdoek is verplicht. Douchen is niet verplicht, opfrissen
na de gymles wel. Gebruik van deodorant om op te frissen is fijn, spuitbussen zijn niet
toegestaan.
De laatste gymles om 12.15/15.15u: deze leerlingen gaan vanaf de gymzaal naar huis.
Voor de devices (laatste gymles van de dag) is er een speciale verzamelbak.
Geen fiets mee op gym-dagen als je dichtbij school woont.

Gymzaal groepen 1 en 2 speellokaal
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 gymmen in het speellokaal van het onderbouwgebouw. Deze leerlingen
hebben gymschoenen (zonder veters) nodig. De gymschoenen blijven op school in het eigen lokaal,
schrijf a.u.b. de naam van uw kind op de schoenzool. Gymkleding is niet verplicht voor groep 1 en 2.

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over het AKT:
Gratis naschoolse gym- en sportlessen.

Vakanties, studiedagen en studiemiddagen 2019-2020
studiemiddag
studiemiddag
studiedag
Herfstvakantie
studiedag
studiemiddag
continurooster tot 13.00u
middag vrij
studiemiddag

vrijdag 6 september 2019
maandag 7 oktober 2019
(geen sport&spel)
vrijdag 18 oktober 2019
zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
maandag 28 oktober 2019
maandag 2 december 2019
donderdag 5 december 2019
donderdag 19 december 2019
vrijdag 20 december 2019
(geen overblijf/ArtLab/sport&spel)

Kerstvakantie
studiedag
studiemiddag
studiemiddag
studiedag
Voorjaarsvakantie
studiedag
studiemiddag
Goede Vrijdag / 2e Paasdag
continurooster tot 13.00u
Meivakantie
Hemelvaartsdag/vrijdag
2e Pinksterdag
studiemiddag
studiemiddag
studiedag
studiemiddag
studiedag
Zomervakantie

zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
maandag 6 januari 2020
vrijdag 31 januari 2020
maandag 3 februari 2020
vrijdag 14 februari 2020
zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari 2020
maandag 24 februari 2020
vrijdag 20 maart 2020
vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020
vrijdag 17 april 2020
zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020
donderdag 21 mei & vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdag 18 juni 2020
(geen overblijf/ArtLab/sport&spel)
vrijdag 19 juni 2020
donderdag 2 juli 2020
(geen overblijf/ArtLab/sport&spel)
vrijdag 3 juli 2020
zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus 2020

Activiteiten
maandag 9 september 2019 informatieavond voor ouders
dinsdag 8 oktober
voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor ouders gr. 7 en 8
donderdag 7 november 2019 Nationaal Schoolontbijt
woensdag 5 december 2019 Sinterklaasfeest, continurooster tot 13.00u
donderdag 12 december 2019 Wintermarkt
donderdag 19 december 2019 avond Kerstdiner (middag vrij)
week van 20 en 27 januari 2020 toetsweken
woensdag 22 januari 2020
Nationaal Voorleesontbijt groepen 1-2
week van 3 februari 2020
adviesgesprekken groep 8
14, 15 en 16 april 2020
eindtoets groep 8
vrijdag 17 april 2020
Koningsspelen (continurooster tot 13.00u)
woensdag 27 mei 2020
start toetsweken
donderdag 18 juni 2020
nacht van acht
vrijdag 26 juni 2020
schoolreis groep1-4 en groep 5-8
maandag 29 juni 2020
wisselochtend
woensdag 1 juli 2020
Toedeledigidag
woensdagavond 1 juli 2020
afscheid groep 8
Tijdens de studiemiddagen op maandag en vrijdag is er voor leerlingen van Digitalis op aanvraag overblijf. Bovendien is er:
- sport & spel instuif bij de gymzaal Basilicumweg
- workshop bij Artlab Kruidenwijk in het bovenbouwgebouw

