Nieuwsbrief 2 – september 2020
Afgelopen en aankomende maand
Donderdag 24 september zijn de groepen
4, 4/5 en 5 naar Outdoorpark Almere
geweest. Gelukkig hadden we het weer
mee en bleef het droog. Volgens de
leerlingen en de leerkrachten die mee
waren was het een zeer geslaagd
schoolreisje.

Op 30 september start de
Kinderboekenweek. Op donderdag 1
oktober krijgen de groepen 6, 7 en 8
bezoek van schrijver Gerard van Gemert
en illustrator Rudi Jonker. De leerlingen
krijgen een snelcursus tekenen
aangeboden.
Op 6, 7 en 8 oktober gaan de groepen 4,
4/5 en 5 naar de Stadshoeve in het kader
van het DaVinci-thema Lang geleden. Een
deelonderwerp van dit thema is onder
andere vee- en zoogdieren.

Spel met blinddoek in Outdoorpark

De groepen 1/2, 2/3 en 3 zijn 28 en 29
september naar het Concertgebouw
geweest voor een muziekvoorstelling. De
kinderen hebben verschillende liedjes
geleerd die regelmatig te horen zijn in en
rondom de school.

Scène voorstelling Concertgebouw

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt weer langs! Op
dinsdag 6 en woensdag 7 oktober gaan wij
weer allemaal op de foto.

Ouder- en Kindteam
In de bijlage is de brief van het Ouder- en
Kindteam bijgevoegd. Het Ouder- en
Kindteam beantwoordt vragen over
bijvoorbeeld de opvoeding van uw kind of
uw gezinssituatie. De contactpersoon bij
ons op school is Janne Verduijn.

Wel of niet thuis houden van uw kind?
In verband met Covid-19 gelden er weer
nieuwe regels omtrent het wel of niet
naar school laten gaan van uw kind. Wij
willen nogmaals benadrukken dat wij
ervan uitgaan dat u een weloverwogen
keuze maakt om uw kind wel of niet naar
school te laten gaan met
verkoudheidsklachten. Mocht uw kind ook
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hoesten en/of koorts hebben, dan moet
uw kind ten allen tijde thuisblijven. Voor
meer informatie verwijzen wij naar de
GGD.

De MR op de Admiraal
Na een aantal jaar heeft Maaike Cortlever
(ouder uit groep 5) aangegeven te willen
stoppen als MR-lid. Wij bedanken haar
voor haar inzet en constructieve
bijdragen! Door haar aftreden is er een
plaats beschikbaar in de oudergeleding
van de MR.
De MR is het wettelijke inspraakorgaan
binnen de school waar ouders en
leerkrachten kunnen meedenken/werken
aan het schoolbeleid. De MR vergadert
ongeveer 6 keer per jaar. In
de MR participeren 4 leerkrachten en 4
ouders. Samantha Sanz, Ineke Bunink, Bart
Joosse (en vacature) zijn als leerkracht
verbonden aan de MR. Vanuit de
oudergeleding zijn dat op dit moment
Ibrahim Wijbenga (ouder groep 5), Zohra
Fouaer (ouder groep 6 en groep 2/3) en
Merel Baracs (ouder groep 2/3 en groep
1/2) en vacature.
Vindt u het leuk om u te buigen over
aangelegenheden die de school aan gaan?
Dan is dit de kans om u beschikbaar te
stellen als nieuw MR-lid. Stuur bij
interesse een mail vóór vrijdag 16 oktober
naar de voorzitter van de MR (Bart Joosse
- b.joosse@askoscholen.nl). Mochten er
meer kandidaten zijn, dan zullen
er verkiezingen komen en zal u gevraagd

worden om (digitaal) uw stem uit te
brengen op één van de kandidaten.

Foto Oudergeleding MR

Overblijf
Voor veel kinderen is er al betaald voor de
overblijf. Bedankt hiervoor!
Uit onze administratie blijkt echter dat er
ook voor een aantal kinderen nog niet is
betaald. Dringend verzoek aan de nietbetalende ouders/verzorgers om dit zo
spoedig mogelijk wel te doen. De
bedragen en prijzen voor de jaarkaarten
en de strippenkaarten staan in de
infogids/kalender bij de maand maart.
Beleid traktaties
Uw kind mag weer uitdelen op school als
hij/zij jarig is. Het is daarbij wel de
bedoeling dat de traktaties voorverpakt
zijn. Wij stellen het op prijs als de traktatie
uit iets gezonds en iets lekkers bestaat.
(Inhoud) rugtassen
In verschillende klassen zijn er al wat
bekers lek geraakt in de rugtassen. Het
zou fijn zijn als uw kind water meeneemt
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(of een flesje op school vult). De
limonadebekers zorgen voor nogal wat
geplak op de gang.
Wij moeten nog erg veel rugtassen
nabrengen, aangezien u als ouder de
school nog niet in mag komen. Wilt u er
aan denken dat uw kind zijn/haar rugtas
direct meeneemt?
Praktische informatie
De herfstvakantie begint voor de kinderen
op vrijdag 9 oktober, aangezien de
leerkrachten die dag studiedag hebben.
De herfstvakantie duurt een week. Op
maandag 19 oktober verwachten wij de
kinderen weer op school.
Team Admiraal

