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Almere, 17-06-2016
Kalender
22-6
22-6

22-6
27/28-6
29 juni

Groep 6-7-8 naar de
Kemphaan
Waanzinnige woensdag,
waterfestijn start 14.00 u.
o.l.v. de Schoor
MOR
studiedagen, leerlingen zijn
vrij
rapporten ophalen

Onderzoek fusie (allen)
Deze rubriek staat er
wekelijks
in,
soms
hebben we niet veel
nieuws te vertellen,
maar andere weken….

deelnemers werden het, uit iedere groep wel
een aantal kinderen. Zoals de foto laat zien
was het elke avond een feestje. De pauzeplek
was goed en gezond geregeld waarna we met
volle moed - en een paar keer verkeerd lopen
- verder liepen. Alle kinderen kregen op de
laatste dag hun medaille van Druppie, de
watermascotte.
Kortom
een
leuke
avondvierdaagse 2016 waar iedereen t goed
naar de zin had!
Rapporten ophalen
Het staat niet in de kalender, maar woensdag
29 juni is de rapporten-ophaal-dag. Alle
leerling-rapporten liggen dan voor hun ouders
klaar in de klas van hun zoon/dochter.

Avondvierdaagse

Groep 6-7-8 naar De Kemphaan
Op woensdag 22 juni gaan de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 naar de
Kemphaan
voor
een
verrassingsactiviteit. Het is
een echte verrassing, het
gaat om een nog onbekende
nieuwe activiteit van Stad en
Natuur. Wat zit er die dag
zeker in je rugzak? Een 10-uurtje, je lunch en
een mobiele telefoon (mag echt mee, schijn je
nodig te hebben! Meenemen op eigen risico).

De
avondvierdaagse wel, niet,
wel
niet...uiteindelijk niet bij het BHC want die
organisatie kwam niet van de grond ondanks
de inspanningen van Maureen. Gelukkig
hebben de moeders van Damion, Chantal, en
Salem , Wendy, het verder geregeld. Achttien

Waanzinnige Woensdag: Waterfestijn!
Komende woensdagmiddag organiseert De
Schoor – jullie weten wel, De Droomspeelbus
en Druppie – een feestje op het schoolplein:
Het Torteltuin Waterfestijn. In de bijlage zien
jullie de flyer!
Wendy zoekt nog twee ouders die willen
helpen:
- Fruitspiesjes maken
- Drooghouden van een deel van het
plein (rustplek)
Aanmelden: info@torteltuin.asg-almere.nl
U mag ook gewoon meedoen hoor!

Beide medezeggenschapsraden, die van
De Albatros en De Torteltuin, hebben
onder bepaalde voorwaarden ingestemd
met de fusie. Het bestuur bekijkt nu of de
voorwaarden niet strijdig zijn met elkaar.
Er volgt z.s.m. uitsluitsel.

Twitter: @torteltuin036
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