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maandag 12 april
dinsdag 13 april
vrijdagmiddag 16 april
dinsdag 20 t/m donderdag 22 april
vrijdag 23 april
zaterdag 24 april-zondag 9 mei

9 april 2021

Studiemiddag
buitenlesdag in de onderbouw
wethouder komt voor “Zet Almere in Bloei”
cito eindtoets groep 8
Koningsspelen: continurooster tot 13.00u
meivakantie

Studiemiddag maandag 12 april
De kinderen zijn maandag 12 april om 12.15u vrij
i.v.m. een studiemiddag.
Op aanvraag is er overblijf: meld uw kind vóór
maandag 08.30u aan bij overblijfdigitalis@gmail.com .
Om 13.15u kan uw kind gratis aan één van
onderstaande activiteiten deelnemen:
1) Een creatieve workshop bij juf Eve in het
ArtLab (zie de flyer in deze nieuwsbrief).
2) Sport & spel instuif bij meester Reinier in de
gymzaal Basilicumweg.
ArtLab en sport & spel instuif op onze studiemiddagen
zijn vrij toegankelijk voor álle leerlingen van Digitalis.
Dinsdag buitenlesdag
De onderbouwgroepen doen dinsdag a.s. mee aan de
Buitenlesdag van IVN. De kinderen krijgen wel vaker
buitenles, dus het is leuk dat we nu aan dit officiële
evenement kunnen meedoen. We zijn natuurlijk maar
een klein deel van de lesdag buiten, maar houdt u er
rekening mee dat u uw kind in groep 1-4 passend
aankleedt? Dus wat warms en natuurlijk kleding die
vies mag worden.

Digitalis
Rolklaverpad 29

Vrijdag komt wethouder Lindenbergh voor de start
van “Zet Almere in Bloei; Tegel er uit, plantje er in”
Digitalis is in Almere één van de eerste basisscholen
die zich actief inzet om het vignet “Milieu & Natuur”
van De Gezonde School te behalen.
We hebben op het gebied van natuur- en milieueducatie diverse samenwerkingsverbanden.
De gemeente Almere lanceert op vrijdag 16 april de
actie “Zet Almere in Bloei; tegel er uit, plantje er in”.
Wethouder Julius Lindenbergh komt vrijdagmiddag
naar Digitalis om deze actie bij ons te openen.
Deze Almeerse actie wil stimuleren dat er minder
oppervlakte versteend is en meer oppervlakte groen
komt in de gemeente. Wij doen daar graag aan mee!
Alle leerlingen mogen vrijdag een tegel uit hun tuin
omruilen voor een plant. Ze krijgen dan een plant mee
naar huis. Heeft u geen tuin? Geef uw kind een foto
van uw balkon mee.
Digitalis krijgt voor het schoolplein ook een aantal
mooie planten.
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Maandag studiemiddag: uw kind is maandagmiddag welkom
bij de gymzaal Basilicumweg voor
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