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Beste ouders/verzorgers,
De laatste nieuwsbrief van 2017! Wij kijken terug op een druk, maar goed jaar. Wij zijn trots op
de ingezette ontwikkelingen, op het onderwijs op De Optimist en het team. Een prachtige
basis voor 2018!
Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven is alle sneeuw van vorige week gesmolten
en regent het weer... Dit heeft helaas tot gevolg dat de berg zand op het schoolplein er nu
helemaal troosteloos bij ligt en dat de putten wederom volgelopen zijn met zand. Wij hebben
hierover veel overleg met Gemeente Almere. Wij en zij zijn hierin afhankelijk van andere
partijen die het ingraven van de grote buis op het schoolplein voor hun rekening moeten
nemen. Wij zijn er dus mee bezig, maar kunnen u nog niet vertellen wanneer het precies
wordt opgepakt. Wanneer wij meer weten, laten wij u dit uiteraard weten.
In februari krijgt uw zoon of dochter het rapport mee naar huis. Wij zijn bezig met het
afronden van de nieuwe rapporten. Vanaf dit schooljaar gaan wij namelijk werken met de
module rapporten uit ParnasSys. Dit is een sterk vereenvoudigde versie van het oude rapport,
waardoor het veel inzichtelijker wordt hoe uw kind(eren) zich heeft ontwikkeld. Uiteraard
krijgen de kinderen wel gewoon de rapportmap mee naar huis!
Om het rapport (en alle scores) in te kunnen zien is het
belangrijk dat u een inlog heeft voor het ouderportal
van ParnasSys. Wanneer u deze nog niet heeft
ontvangen, kunt u dit via de mail bij Caroline melden
(c.sterk@de-optimist.nl). Zij zal u dan een code sturen.
In deze nieuwsbrief leest u verder een bijdrage van
groep 1/2 en de OR en kunnen wij mooi nieuws over juf
Jorine met u delen.

Wij willen u, namens het team van De
Optimist, hele fijne kerstdagen en een
gelukkig en liefdevol 2018 wensen. Wij
zien u graag dinsdag 9 januari weer
terug!
Met vriendelijke groet, Miranda en Paula
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Personeel
Prachtig nieuws! Op zaterdag 9 december is juf Jorine bevallen
van een prachtige zoon: Leroy. Het gaat goed met moeder en
zoon.
Wij wensen dit jonge gezin alle geluk voor de toekomst!

Bijdrage van groep 1/2
Kerst bij de kleuters
De gezellige Kersttijd is weer aangebroken. Ook in de drie kleutergroepen. Wij hebben al
geleerd hoe het Kerstverhaal gaat en welke personen en dieren er in voor komen.
Wij leren de letters van het woordje ‘ster’. Als wij een nieuwe letter leren kijken wij eerst of
deze letter ook in onze naam zit. Vervolgens gaan wij in onze omgeving op zoek naar de
letter. Wij kunnen ook al horen in welke woordjes de letter allemaal voorkomt en of deze
vooraan of achteraan staat. Om verder te oefenen met de letter maken wij deze met klei,
stempels, knutselmateriaal en nog veel meer.

Kom gerust eens kijken in onze klassen en op onze gang. Er hangen prachtige
kerstkunstwerken. Wij willen u alvast een fijne kerstvakantie toewensen!
Groetjes uit groep 1/2
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Bijdrage ouderraad werkgroep Sinterklaas
Jongens heb je ’t al vernomen?
Wat was het 5 december een feest op school. Al vroeg werd iedereen op het schoolplein
verwacht, want Sinterklaas zou langskomen op onze school.
Eerst werden we met z’n allen verrast door een grote Pietenband die natuurlijk heel veel
Sinterklaasliedjes in het repertoire had. Al snel stond het hele plein te swingen!!
Wat een geluk met het weer! De dag daarvoor regende het pijpenstelen en maakte de
taakgroep zich wel wat zorgen of er toch overgegaan zou moeten worden naar een plan B.
Maar gelukkig, het weer werkte goed mee. De Pietenband was nog druk aan het spelen
toen er opeens een rood autootje op het plein verscheen. Daar bleek niemand minder dan
Piet Wiedewiedewiet in te zitten. Piet was vorige week op school geweest en had per
ongeluk een kadootje wat juf had gehad van een andere juf kapot gemaakt. Piet
Wiedewiedewiet was in paniek, want nu mocht hij zeker weten niet meer op 5 december.
Dus hij had zijn eigen vervoer geregeld. Niet snel daarna kwam Sinterklaas het schoolplein
op, samen met nog meer Pieten.
Na 10 minuutjes op het schoolplein en een welkomstspeech van Miranda, ging Sinterklaas
met zijn Pieten naar binnen. Voor de onderbouw kwam Sinterklaas speciaal naar de
middenruimte toe. Iedere klas mocht een kwartier met Sinterklaas en zijn Pieten kletsen.
Daarna ging de klas met een goedgevulde zak met kadootjes terug naar de klas.
Na de onderbouw is Sinterklaas een rondje langs de bovenbouw gelopen. Samen met zijn
Pieten en heel veel pepernoten.
Om 12:00 uur mochten de kinderen na een hele enerverende ochtend lekker naar huis.
Ook wij kijken terug op een hele geslaagde ochtend. Wat hebben we een leuke ochtend
gehad en wat hebben we veel blije en vrolijke kinderen, juffen en Pieten gezien. En vooral
een hele blije en jarige Sinterklaas.
Groetjes Samantha, Tamara & Hilda
Namens de Ouderraad
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Bijdrage van de OR
De drukke dagen van dit jaar zitten er ook voor de OuderRaad bijna op. Wij kijken terug op
een mooi 2017 met veel mooie activiteiten en veel blije kinderen. Wij wensen iedereen een
hele fijne Kerst 🎄 en een gelukkig nieuwjaar!
Volg ons ook op Facebook!
De OR heeft 2 Facebook pagina's. Een openbare namelijk: Ouderraad de Optimist en een
besloten groep namelijk: besloten groep Ouderraad de Optimist. Op de besloten groep
zullen de foto's geplaatst worden van de activiteiten, zoals Kerst.
Schaatsfestijn Verzetswijk
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Schaatsfestijn Tussen de Vaarten
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