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Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben ook wij te maken met collega’s die niet kunnen werken
vanwege ziekte. Griep, keelontstekingen en een operatie zorgen ervoor dat wij op zoek
moeten naar invallers voor verschillende groepen. Wij zijn heel blij met ons team: veel
collega’s hebben de afgelopen weken extra gewerkt om deze afwezigheid op te vangen.
Helaas lukt dit niet altijd en ook binnen onze vaste invalpoule zijn geen invallers beschikbaar.
Daarom wordt er soms een groep verdeeld of naar huis gestuurd. Ook kan het gebeuren dat
wij ervoor kiezen om een andere groep naar huis te sturen en intern te schuiven met een
leerkracht. Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u hierover altijd een bericht via Digiduif.
Het is fijn om te merken dat u als ouder hier begrip voor heeft.
Wellicht heeft u het in de krant zien staan: de naam is…. De Verwondering. De school in
Almere Hout krijgt veel positieve reacties en de eerste aanmeldingen komen binnen. Bij deze
nieuwsbrief vindt u een bijlage over De Verwondering. Deze is verzonden naar alle Prismascholen. Gaat u verhuizen naar Almere Hout en bent u op zoek naar een andere school? Of
kent u iemand die op zoek is naar een (andere) school in Almere Hout? Wij vertellen graag
wat onze plannen zijn. Via de website www.verwondering-almere.nl kunt u zich aanmelden
voor één van onze kennismakingsmomenten.
In opdracht van onze bestuurder vallen de uren die wij maken voor De Verwondering binnen
de uren voor De Optimist. Het gaat om ongeveer een dag per week en dit betekent dat wij
fysiek minder op De Optimist aanwezig zijn dan u van ons gewend bent. Wanneer u ons wilt
spreken, dan kunt u via Caroline op maandag, woensdag of donderdag een afspraak
maken. Ook kunt u ons altijd mailen via dir.optimist@prisma-almere.nl.
Na de voorjaarsvakantie start de Lighthouse met een nieuwe reeks leuke knutselactiviteiten.
Houd Facebook dus in de gaten!
Tot slot een kort bericht om de aangekondigde staking: de onderwijsbonden hebben
wederom opgeroepen om op 14 maart te gaan staken. Dit geldt alleen voor MiddenNederland en dus wel voor onze school. U krijgt hierover binnenkort een brief via Digiduif.
Wij wensen u een hele fijne voorjaarsvakantie! Wanneer het inderdaad zo hard gaat vriezen
als ze denken, kunnen we volgende week schaatsen! Daar verheugen wij ons op!
Met vriendelijke groet,
Miranda en Paula
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Bijdrage van de groepen 7
Artikel groep 7a
Dit artikel gaat over hoe het op school gaat met groep 7a.
Dit begin van groep 7a hebben we veel met IPC gewerkt. We hebben met het thema van
kunst gewerkt. Toen hebben we een pose nagedaan en daarna hebben we die pose
geverfd of met stukjes papier nagemaakt. Daarna had je dus je eigen kunstwerk van jezelf.
En met rekenen hebben met breuken gewerkt, tijd, verhoudingstabellen, cijferend
vermenigvuldigen, grote keersommen cijferend aftrekken en procenten.
Artikel groep 7b
Dit verslag gaat over hoe en wat we tot nu toe hebben
gedaan.
In het begin van groep 7b hebben we ons veel met IPC
bezig gehouden.
Zoals de kunsttaak. We moesten een foto van een
bewegend beeld maken, toen moesten we die schetsen
en hem dan op onze manier met verf, mozaïek, stift,
potlood of papier mooi maken.
Met rekenen zijn we bezig
geweest
met
breuken
en
procenten,
cijferend
vermenigvuldigen, grote keersommen en cijferend aftrekken.
Met spelling hebben we een paar nieuwe categorieën geleerd.
Zoals: het militairwoord en het koppelteken.

Met Engels met het thema: Spare Time oftewel hobby ’s in je vrije tijd
We zijn nu bezig met het voorbereiden van de Optimistenshow we kunnen er nog niet veel
over vertellen, maar het wordt leuk met veel muziek en dans.
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Infectieziekten
Mijn kind heeft waterpokken? Mag hij nu naar school? En hoe zit dit bij buikgriep, roodvonk,
de vijfde ziekte of krentenbaard?
Het is belangrijk dat u dit meteen meldt bij de groepsleerkracht, zodat wij de andere ouders
kunnen informeren. Sommige ziektes kunnen namelijk gevolgen hebben voor baby’s, oudere
mensen of zwangere vrouwen.
Wij hanteren op De Optimist de richtlijnen van GGD Flevoland: https://www.ggdflevoland.nl/.
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team infectieziekten van GGD
Flevoland.
T: 088 - 0029910
E: infectieziekten@ggdflevoland.nl
Voor alle infectieziekten geldt uiteraard dat wanneer uw kind zich te ziek voelt om naar
school te gaan, hij of zij het beste thuis kan blijven.
Familiedag 23 februari (herhaling)
Op 23 februari staat ‘de familiedag’ als activiteit op de ouderkalender.
De afgelopen jaren hebben wij twee keer eerder iets soortgelijks georganiseerd, toen nog
‘opa en oma-dag’. Omdat meerdere kinderen geen opa’s en oma’s meer hebben,
veranderen wij dit jaar de opzet.
Het uitgangspunt is dat ieder kind iemand mee naar school mag nemen, die voelt als familie.
Het gaat hierbij om maximaal 2 volwassenen per leerling. Het aanmelden voor deze dag
verloopt via de leerkracht. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.
Dagplanning:
08.30 – 10.00 uur: familiedag in groep 1 t/m 4 (benedenverdieping)
10.00 – 10.30 uur: koffie en thee in de middenruimte
10.30 – 12.00 uur: familiedag in groep 4/5 t/m 8 (bovenverdieping)
Gedurende deze anderhalf uur is werken op de IPC-manier het doel. Op deze manier
kunnen de kinderen laten zien waar zij trots op zijn (en wij als school ook) en halen we door
de familie ‘buiten echt naar binnen’.
Komt uw familie ook? Wij kijken uit naar hun komst!
Nieuws van de MR
In de bijlage vindt u de oudernotulen van januari 2018.
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