Nieuwsbrief maart 2022
Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’
Agenda
21 maart t/m 1 april

Portfoliogesprekken via Teams voor de groepen 1 t/m 7

27 maart

Zomertijd gaat in

4, 11 en 19 april

Workshopronde 2 (gewijzigde data)

8 april

Palm Pasen knutselochtend voor de groepen 1-2, optocht in de middag

8 & 11 april

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders & leerlingen

10 april

Palmzondag

14 april

Paasviering

15 april

Goede vrijdag; vrije schooldag

18 april

Tweede Paasdag; vrije schooldag

20 & 21 april

Eindtoets groepen 8

21 april

MR-vergadering om 19.00 uur

22 april

Koningsspelen

22 april

Nieuwsbrief april

Wij genieten van de lente!
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Inloop is gestart voor de groepen 1-2-3 elke dinsdag en donderdag
De inloop is gestart! En wat hebben we ervan genoten!
De rode loper lag uit voor alle ouders van leerlingen uit de groepen
1, 2 en 3.
U bent elke dinsdag en donderdag welkom in de groep voor een
momentje met uw kind. Er liggen werkjes klaar op de tafel.

Verzoeken en (aan)vragen, verlof
Wij verzoeken u verlofaanvragen, afspraken voor een rondleiding of vragen omtrent het
inschrijfformulier te mailen naar administratie@droomspiegel.nl
Uitwisseling persoonsgegevens met de Nieuwe Bibliotheek
De Droomspiegel stimuleert de
samenwerking met de bibliotheek en
het uitwisselen van persoonsgegevens,
dit zodat iedere leerling van de
Droomspiegel (gratis) boeken kan
lenen bij de bibliotheek.
Daarvoor hebben wij uw toestemming
nodig. Indien u hier bezwaar tegen
heeft, kunt u dit kenbaar maken door
een mail te sturen naar
administratie@droomspiegel.nl voor 1
april. Indien wij niets ontvangen, gaan
wij er vanuit dat u toestemming voor
het uitwisselen met de Nieuwe
Bibliotheek.
Boekentip
De broers Jan en Joris hebben telkens ruzie en wonen samen
in een kapot huis. Ze zijn het erover eens om de wijde wereld
in te gaan om het geluk te zoeken. Als lezer kies je een van de
broers om te volgen op zijn weg. De grote vraag is natuurlijk,
vinden ze het geluk?
Een betoverend escape-achtig boek vol met raadsels,
zoekopdrachten, doolhoven en magische opdrachten.
Een creatie van Marianne Oklejak.
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Wij houden van lezen!
Het Droomspiegelteam heeft de afgelopen weken en in de voorjaarsvakantie een Leesbingo gedaan.
Zie hier een impressie:

Nieuwe leerlingen kunt u vanaf de geboorte aanmelden.
Interesse? Neem dan contact op met de administratie via info@droomspiegel.nl
De school is NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
Heeft u deze nieuwsbrief niet via email ontvangen? Geef dit dan door via administratie@droomspiegel.nl
Volgt u ons al op social media? De Droomspiegel heeft een pagina op Facebook. Haakt u ook aan?
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Nieuwsbrief OV
September 2020

Nieuws uit de OV
Over een maand is het zover! Vrijdag 22 april tijdens de Koningsspelen maken we
er een leuke en sportieve dag van met zijn allen. We kijken er enorm naar uit. De
eerste sportdag die we weer kunnen organiseren sinds jaren. En uiteraard komt
iedereen in zijn mooiste oranje outfit.
Sneap preview van programma
De Droomspiegel werkt voor de sportdag samen met stichting de
Schoor. Om jullie alvast warm te maken, geven we alvast wat vrij van
het programma die dag. De school wordt in twee groepen gesplitst.
Groepen 1 t/m 4 sportdag op de Playground
We starten de dag met een feestelijke opening op het schoolplein
waarbij we dansen op het officiële nummer van de Koningsspelen.
Daarna hebben de kinderen het Koningsspelen ontbijt.
De groepen 1 t/m 4 gaan vervolgens naar de Playground in Almere
Poort. Op de Playground zijn er tal van faciliteiten die we inzetten
voor het geven van sportclinics. Denk hierbij aan straatvoetbal,
boogschieten, kickboksen of voor de kleinere kinderen oud- Hollandse
spelletjes als touwtrekken of zaklopen. Er komt een stormbaan en de
dag wordt afgesloten met een spetterende disco in het openlucht
theater.
Groepen 5 t/m 8 sportdag bij FBK
Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 hoeven niet stil te zitten. Zij
mogen die dag deelnemen aan een sportdag op het sportpark Fanny
Blankers Koen. Maar liefst 9 scholen en 45 klassen uit Almere zullen
hieraan deelnemen. De leerlingen zijn de hele dag op FBK sportpark
en kunnen daar kennismaken met diverse sporten. Uiteraard zorgt de
OV voor alle klassen voor een leuke afsluiting van de dag door op
waterijs te trakteren.

Hulpouders nodig
Om er een geslaagde dag van te maken, hebben wij veel hulpouders
nodig! Binnenkort zal er een oproep uitgaan via Parro. Wij hopen op
veel aanmeldingen.
Kun jij ons helpen op vrijdag 22 april van 8.30 uur tot 15.00 uur geef je
dan op via Parro of via ov@droomspiegel.nl.
Alvast bedankt voor jullie inzet!

ALMERE POORT
April / Juli 2022

ALMERE POORT
April / Juli 2022
—————————————————————————————————————————

Deze activiteitenladder is voor alle kinderen in Almere Poort!

-—————————————Donderdag—————————————————————

Let op! Deelname alleen mogelijk met inschrijving!

Artlab workshops
Wat

: Je gaat met verschillende technieken zoals Mozaïek, keramiek, proefjes,
tie-dye, schilderen met voedsel aan de slag en ontdekt jouw talent.
Wie
: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Wanneer
: Elke donderdag m.u.v. vakanties en feestdagen start 3 feb.
Hoe laat & waar : 15.00—16.00 uur in Sterrenschool De Ruimte
Bijdrage
: €1,- per keer

U kunt uw kind inschrijven door een mail of app te sturen naar Anila
Masomi: masomi@deschoor.nl / 06-18391210
Gegevens die nodig zijn voor de inschrijving:





achternaam en voornaam

Sport en spel

adres en geboortedatum

Wat

: vrijspelen met de materialen op de Playground of meedoen met een sportaanbod.
Wie
: kinderen van 6 t/m 12 jaar
Wanneer
: Dinsdagmiddag– en donderdagmiddag m.u.v. van de vakanties en feestdagen.
Hoe laat & waar: 14.00-17.00 De Playground, aan de Achillesstraat
Bijdrage
: Gratis

email-adres en telefoonnummer
Eigen bijdrage kan betaald worden aan de desbetreffende docent of
de kinderopbouwwerker (Anila)
* Eigen bijdrage mag geen drempel zijn voor deelname, neem hiervoor contact op met Anila

Ouder-kind inloop

—————————————–MAANDAG————-—————————————————

Schaken
Wat

Maandag

Wie
Wanneer
Hoe laat & waar
Bijdrage

:Tijdens deze bijeenkomsten leer jij de basistechnieken van
schaken en kun je doorgroeien naar een hoger niveau.
: Kinderen van 8 t/m 12 jaar
: Elke maandag m.u.v. vakanties, feestdagen en studiedagen.
: 14:30– 15:15 uur in Sterrenschool de Ruimte
: €0,50 per les

Engelse les
Wat
Wie
Wanneer

Hoe laat & waar
Bijdrage

Donderdag

Wat
Wie
Wanneer
Hoe laat & waar:
Bijdrage
Doel

: Gezellige ontmoeting voor kinderen en ouders
: Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar
: Elke donderdagochtend m.u.v. vakanties en feestdagen
10.00-11.30 uur in Sterrenschool De Ruimte
: Gratis
: Buurt leren kennen, samen spelen en delen, taalvaardigheid

Djembé voor groep 4,5 en 6

Wat
: In deze 4 gezellige lessen, leer jij djembé spelen!
Wie
: Kinderen van groep 4, 5, 6
Wanneer
: Donderdag 12, 19 mei 2, 9 juni
Hoe laat & waar : 14:30—15:30 uur Sterrenschool De Ruimte
Bijdrage
: € 1, per keer

: Spelenderwijs aan de slag met de Engelse taal
: kinderen van 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar
: 24, 31 jan, 14 feb, 7, 13, 21, 28 mrt, 4 apr, 9 mei
(reserve dagen 16 , 23 mei)
: 14.45-15.45 uur en 15.45—16.45 uur
lokaal Linda in de Sterrenschool de Ruimte
: €45 voor 10 weken.

Djembé voor groep 7& 8

Wat
: In deze 4 gezellige lessen, leer jij djembé spelen!
Wie
: Kinderen van groep 7&8
Wanneer
: Donderdag 12, 19 mei 2, 9 juni
Hoe laat & waar : 15:30—16:30 uur Sterrenschool De Ruimte
Bijdrage
: € 1, per keer

Wil je meedoen? Kijk dan op:
http://englishlessonsalmere.com/register

Peuter– kleutergym

Peuter– kleutergym

Wat
: Gymnastiek! Lekker bewegen voor de kleinsten.
Wie
: Kinderen van 2 t/m 5 jaar o.b.v een volwassene
Wanneer
: Elke maandag m.u.v. vakanties en feestdagen
Hoe laat & waar : 09.00—09.45 uur in Gymzaal boven buurtcentrum Amerika
Bijdrage
: Gratis
Aanmelden:
: nvandersteen@deschoor.nl

Wat
: Gymnastiek! Lekker bewegen voor de kleinsten.
Wie
: Kinderen van 2 t/m 5 jaar o.b.v een volwassene
Wanneer
: Elke donderdag m.u.v. vakanties en feestdagen
Hoe laat & waar : 10:45—11:30 uur in AKT Multiruimte, begane grond
Olympiakwartier ( Pierre de Coubertinlaan 6)
Bijdrage
: Gratis
Aanmelden:
: nvandersteen@deschoor.nl

——————————————DINSDAG——————————————————————

Schaken ( De Kleine Wereld)
Wat

: Tijdens deze bijeenkomsten leer jij de basistechnieken van
schaken en kun je doorgroeien naar een hoger niveau.
Wie
: Kinderen van 8 t/m 12 jaar
Wanneer
: Elke dinsdag m.u.v. vakanties, feestdagen en studiedagen.
Hoe laat & waar : 14:15– 15:00 uur op De Kleine Wereld
Bijdrage
: €0,50 per les

Kookworkshop
Wat

: Heerlijke gerechten leren bereiden met verse ingrediënten. Benoemen, wegen,
rekenen, van alles komt aan bod bij het koken
Wie
: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Wanneer
: 7, 14,21 april 12, 19 mei
Hoe laat & waar:
14:30– 16:00 uur in de keuken van Sterrenschool De Ruimte
Bijdrage
: Voor 5 lessen betaalt u € 20

Telefonisch spreekuur als ik later groot ben
Wat

: Bespreken van jouw toekomstdroom en samen kijken hoe je een
stapje dichterbij deze droom komt.
Wie
: Alle kinderen t/m 18 jaar
Wanneer
: Maandag, dinsdag, donderdag
Hoe laat & waar:
9.00—17.00 uur
Bijdrage
: Gratis
Aanbieder
: Als ik later groot ben. Bel gerust naar: 06 52427181

———————————–—————Vrijdag————————————————————

Creatief schrijven
Wat

Creatieve workshops

Dinsdag

Wat
: Verschilde creatieve workshops
Wie
: Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Wanneer
: Dinsdag 5, 12, 19 april 10, 17 mei
Hoe laat & waar : 14:30– 15:30 uur in Sterrenschool De Ruimte
Bijdrage
: €1 per les

Brassband ( De Kleine Wereld)

Vrijdag

Sport en spel
Wat

Wie
Wanneer
Hoe laat & waar
Bijdrage

Theaterles
Wat
Wie
Wanneer
Hoe laat & waar
Bijdrage

: In deze workshop leer je om je fantasie om te zetten in woorden. Een verhaal,
een lied of een toneelstuk. Jij mag het zelf bedenken!
Kinderen van 8 t/m 12 jaar
5, 12, 19, 26 nov 3, 10, 17 dec
14:30– 16:00 uur in Artlab Pygmalion, Pygmalionstraat 5
€1 per keer

Wie
:
Wanneer
:
Hoe laat & waar: :
Bijdrage
:

Wat
Wie
Wanneer
Hoe laat & waar
Bijdrage

: Verschillende creatieve workshops
: Kinderen van 6 t/m 12 jaar
: 8, 22 april 13 en 20, 27 mei.
: 14:30– 15:30 uur in De Kleine Wereld
: €1 per les

Streetdance ( De Kleine Wereld)

: vrijspelen met de materialen op de Playground of meedoen met een
sportaanbod.
: kinderen van 6 t/m 12 jaar
: Dinsdagmiddag– en donderdagmiddag start vanaf 19 augustus m.u.v.
van de vakanties en feestdagen.
: 14.00-17.00 De Playground, aan de Achillesstraat
: Gratis

Wat

Wie
Wanneer
Hoe laat & waar
Bijdrage

: Tijdens deze dansworkshop leer jij streetdance! Je leert de coolste steps en
moves!
: Kinderen van 8 t/m 12 jaar
: 13, 20 mei 3 en 10 juni
: 14:30 - 15.30 uur in De Kleine Wereld
: €1, per les

Workshop Rappen
Wat

: Schrijf je teksten, maak je eigen track en werk samen toe naar een eigen professionele theatervoorstelling aan het einde van de reeks!
Wie
: Kinderen van 9 t/m 14 jaar
Wanneer
: elke vrijdagmiddag vanaf 8 april t /m 3 juni
Hoe laat & waar: : 14:30 - 15.30 uur in de Sterrenschool De Ruimte
Bijdrage
: €1, per les

: Jezelf durven te presenteren! Verschillende theatertechnieken.
: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
: 24,31 mei, 7, 14 juni
: 14:30– 15:30 uur, Auditorium
: €1 per les

—————————————————————————————————————————

Basketbal

Wat
: In deze 2 lessen leer jij skills om te basketballen!
Wie
: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Wanneer
: Dinsdag 17, 24 mei
Hoe laat & waar:
14.30– 15.30 uur in Sterrenschool De Ruimte blauwe zaal
Bijdrage
: €0,50 per les

Meivakantie

Meivakantie activiteiten

Wat
: Verschillende sport, spel en cultuur activiteiten.
Wie
: kinderen van 2 t/m 14 jaar
Wanneer
: 26, 28 april en 3 mei
Hoe laat & waar: 13:00– 16:00 Op de Playground, aan de Achillesstraat.
Bijdrage
: Gratis

Weerbaarheidstraining door Warrior Academy
Wat

Wie
Wanneer
Hoe laat & waar
Bijdrage

Woensdag

: In deze 10 Trainingen leren de kinderen voor zichzelf opkomen, groeit
hun zelfvertrouwen, ontwikkel het sociale vaardigheden en leert
omgaan met lastige situaties zoals kritiek, pesten en ruzie.
: Kinderen van 9 t/m 12 jaar
: Dinsdag 5, 12, 19 april 10, 17, 24, 31 mei 7, 14, 21 juni
: 14.30– 15.30 uur in de
: € 30 voor 10 lessen

————————————

Woensdag—————————————————————-

Meidenclub
Wat

: Inloop activiteit met onderwerpen/activiteiten rondom make-up,
verzorging, vloggen, sport, crea, koken, mode.
Wie
: Groep 6, 7, 8 en VO 1
Wanneer
: Elke woensdag m.u.v. vakanties en feestdagen
Hoe laat & waar: 14.30– 16.00 u in het Klokhuis
Bijdrage
: €1,- per keer

Peuter– en kleutergym

Wat
: Gymnastiek! Lekker bewegen voor de kleinsten.
Wie
: Kinderen van 2 t/m 5 jaar o.b.v een volwassene
Wanneer
: Elke woensdag m.u.v. vakanties en feestdagen
Hoe laat & waar : 14.30—15.15 uur in Sterrenschool De Ruimte
Bijdrage
: Gratis

Contactpersonen vanuit De Schoor, Welzijn in Almere:

Info

KINDEROPBOUWWERKER ALMERE POORT
E-mail: masomi@deschoor.nl / 06-18391210
Facebook: Anila Masomi De Schoor
BUURTSPORTCOACH ALMERE POORT
E-mail: lgleiser@deschoor.nl / 06 2183 6549
Facebook: buurtsportcoach Almere Poort Leonie Gleiser

LET OP: Deelname aan activiteiten alleen met inschrijving!!
In de vakanties/studiedagen gaan de activiteiten niet
door, mits anders wordt aangegeven

