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Kerstfeest 

           Kalender 

20 dec: kerstvoorstelling voor de kinderen 

21 dec: kerstdiner 

22 dec: kinderen zijn ‘s middags vrij 

23 dec t/m 7 jan: kerstvakantie 

8 jan: eerste schooldag 

10 jan: Club Ouders Samen 

Kerstfeest/nog meer kerstfeest/AKT/Wenskaarten/Nathalie/ Ouderbijdrage/ juf Linda 

Op donderdag 21 december is het weer zover! Kerstfeest op het Spectrum.  

Deze brief informeert u over het kerstfeest. 

Vorig jaar hebben veel enthousiaste ouders heerlijke gerechten en hapjes gemaakt. 

We hopen dat het ook dit jaar weer een geslaagd en gezellig feest gaat worden! 

Vanaf donderdag 7 december hangt er bij de klassen een lijst, waarop u invult welk gerecht of welke hapjes/
drinken uw kind voor de kerstmaaltijd meeneemt. Graag vermelden van welk soort vlees het gerecht gemaakt is 
(vermelden of het halal is). Dit i.v.m. de verschillende religies op onze school.  

Kijk a.u.b. goed op de lijst of er niet dezelfde gerechten/dranken op staan.  

   

Tijden kerstmaaltijd donderdag 21 december:  

16.45 uur inloop. 

Brengen van de kinderen en de gerechten/drinken. De kinderen blijven in de klas. 

17.00  uur start van het diner. 

18.00 uur einde van het diner.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden door de ouders uit de klassen opgehaald. Komt u a.u.b. op tijd? 

Zit uw kind in groep 5 t/m 8? Spreek dan goed af of u uw kind(-eren) ophaalt of dat ze alleen naar huis mogen 
komen.  Gaan ze alleen naar huis? Dan moet u dat de juf wel laten weten. 

De begin en eindtijden zijn: 16.45 tot 18.00 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de kerstcommissie 

                                                       Lees verder op de volgende bladzijde!!!!!!!!!! 
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Nog meer Kerst 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

OP woensdag 20 december a.s. spelen wij een kerstshow Sterrennacht voor uw zoon/dochter. 

Deze kerstshow wordt verzorgd door de studenten van het leerbedrijf On Stage van de afdeling Vrije Tijd van  

het MBO college Almere Poort. Zowel de organisatie als de show is in handen van de studenten. 

 

Sterrennacht is een sfeervolle kerstshow met liedjes en dansjes voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

De show heeft geen religieus karakter. 

De onderbouw krijgt de voorstelling te zien van 9:00 tot 10:00 uur en de bovenbouw van 11:00 tot 12:00 uur. 

Wij hebben er enorm veel zin in en we gaan er een gezellige ochtend van maken! 

Met feestelijke groet, 

On Stage 

Productie kerstshow Sterrennacht 

 

 

Gezellig samen zijn tijdens het kerstdiner 

Op donderdag 21 december is, zoals bekend, het kerstdiner voor de kinderen.  

Voor de ouders wordt er op dezelfde tijd als het kerstdiner een gezellig samenzijn georganiseerd. 

Dit vindt plaats in de middenruimte.  
Ouders kunnen hier een hapje en een drankje nuttigen.  

Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage ter waarde van €1,50.  

Het kaartje kunt u kopen of op dinsdagochtend 19 december ( bij Sietske)  en woensdagochtend 20 december 
(bij Hinke) tussen 8.15 en 8.35 uur bij de hoofdingang. 

Er is ook een mogelijkheid om een kaartje te kopen op de avond zelf. 

 
U kunt hiervoor onder andere een kopje soep + een stokbroodje met kruidenboter en/of een lekker warm hapje 
kopen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De kerstcommissie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Almere Kenniscentrum Talent 

Begeleidende tekst AKT: 

Op dit moment doen ruim 750 kinderen mee aan de gratis naschoolse sportlessen van het AKT . 

Het zou geweldig zijn als nog meer kinderen zich aanmelden.  

Voor de lessen KidsXtra, Gym+, Sport+ en de ASM Academie zijn nog plekken vrij op verschillende locaties in 

Almere. 

 En het AKT blijft groeien!  

Zo worden bijvoorbeeld op het Avontuur in Almere Buiten extra lessen gestart.  

Vanaf januari worden hier Gym+ lessen aangeboden voor kleuters en groep 3 t/m 5.  

Ga naar www.sportiefalmere.nl om te kiezen waaraan  jij mee wilt doen! 
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Op vrijdag 8 december hebben de kinderen de wenskaarten mee naar huis 
gekregen. 

Denkt u eraan om het geld om donderdag 21 december weer mee te nemen 
naar school?  

Diezelfde dag brengen we het weg naar een veilige plek, zodat er voor eventu-
ele inbrekers niks te halen valt. 

De kaarten die over zijn, moeten ook weer ingeleverd worden. Die gaan terug 
naar de drukkerij. 

We hopen op een hoge opbrengst.  

Hoe hoog de opbrengst zal zijn, zal bekend worden gemaakt na de kerstvakan-
tie. 

 

Hoe meer er binnen is, hoe meer buitenspeelmateriaal we kunnen aan-
schaffen. 

We laten de kinderen natuurlijk mee beslissen over de keuze. 

                                                                                                                                                                             (ons kerstkoortje) 

wenskaarten 

Bericht van Nathalie (logopediste) 

 

Almere, 14 december 2017 

Betreft: zwangerschapsverlof Nathalie 

Beste ouder(s), 
 
Na de kerstvakantie zal mijn zwangerschapsverlof ingaan en neemt een collega logopedist van De Praatmaat 
Groep, Anna Blankstein, mijn zwangerschapsverlof waar.  
Tijdens mijn verlof zal Anna op de dinsdag en woensdag aanwezig zijn op het Spectrum en de logopedische be-
handelingen voortzetten. 
Eind mei 2018 zal ik weer aanwezig zijn op het Spectrum en de behandelingen overnemen.  
 
Hieronder de e-mailgegevens van Anna: 
Email: anna@depraatmaatgroep.nl  
 
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nathalie Meuleman-Rijke 
Logopedist De Praatmaat Groep 
Email: nathalier@depraatmaatgroep.nl 
Werkdagen: di, wo en do 
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Ouderbijdrage 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
We helpen u nog even herinneren: 
 
Hieronder ziet u welke hoogte de ouderbijdrage heeft voor het schooljaar 2017-2018. 
 
Groep 1 en 2  : 32,50 
Groep 3 t/m 7:47,50 
Groep 8           :22,50 
 
Wij verzoeken u het bedrag over te maken op NL26INGB0007465739 t.n.v. Ouderraad OBS Het Spectrum.  
Graag de voornaam, achternaam en groep van uw kind vermelden bij de betaling.  

 
Belangrijk: 
Zoals ieder jaar nemen wij geen contante betalingen aan, zorg dus dat u uiterlijk 1 maart 2018 hebt betaald, 
dan bent u verzekerd dat uw kind mee kan op schoolreisje.  
 
Specificatie ouderbijdrage:  
€ 22,50 is voor alle feest- en sportactiviteiten voor het hele schooljaar en voor de schoolreisjes;  
€10,00 voor de groepen 1/2 en €25,00 voor de groepen 3 t/m 7.  
De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 8 is € 22,50, zij hebben de bijdrage voor het schoolkamp 
reeds apart betaald en zij zullen dit schooljaar niet op schoolreisje gaan.  
 
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar u begrijpt dat wij zonder uw bijdrage geen activiteiten kunnen organise-
ren. Mocht u meer willen doneren dan de vrijwillige bijdrage, dan mag/kan dat. Wij zullen deze gelden goed 
besteden aan de kinderen. Indien u niet in staat bent het hele bedrag ineens te betalen, kunt u dit ook in ter-
mijnen doen.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met de directie van school of met de penningmeester van de ouder-
raad, Sietske van Seijen, bereikbaar per e-mail op PenningmeesterSpectrum@gmail.com.  
 
Hartelijke groet, 
Ouderraad en team OBS Het Spectrum 

 

Juf Linda 

Juf Linda is met zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne tijd en veel geduld . 

Intussen hebben we met juf Jessie een goede vervangster gevonden. Zij zal juf Linda vervangen tot het einde van 

haar verlof. Welkom Jessie! 
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