Nieuwsbrief 8, vrijdag 19 oktober 2018
uit het aanbod. Al eens op Jeugdland
geweest?
Wat dacht je van een Halloween Event of de
Kids Cup van de Droomspeelbus? GRATIS
sporten en Spelen!
En ben je 10 jaar of ouder? Dan is er op
25 oktober SporteXperience
Studiedagen
Het team heeft vandaag en maandag
29 oktober een studiedag. Uiteraard willen wij
u graag informeren waar wij ons deze dagen
mee bezighouden. We bespreken de citoanalyses, we evalueren coachgesprekken,
analyseren de rekenmethode Wereld In
Getallen, doen de voorbereiding van het
nieuwe thema, we hebben een bijeenkomst
met Oké op School en er is administratietijd.
Tevens is er eind van deze middag een
informatiemiddag voor ouders van groep 8
over het voortgezet onderwijs.
Vreedzame School
We zijn dit schooljaar gestart met De
Vreedzame School. U ontvangt vandaag een
extra nieuwsbrief van De Vreedzame School
en de groepen 3 t/m 6 ontvangen de
Kletskaarten van de afgelopen periode. De
kletskaarten zijn bedoeld om er thuis met uw
kind over te kletsen…
Activiteiten herfstvakantie
De komende herfstvakantie is er weer veel te
doen voor de jeugd in Almere. Zie de flyers in
deze nieuwsbrief. Hieronder een kleine greep

Aanmelden voor studiemiddag ArtLab
Maandagmiddag 5 november is een
studiemiddag. Het ArtLab heeft op speciaal
verzoek van leerlingen “schilderen in de
ruimte” met een VR bril.
Deze workshop is voor kinderen vanaf 8 jaar
en gaat alleen door bij minimaal 8
deelnemers.
Je kunt je vanaf nu inschrijven bij
info@kleurincultuur.com
Als de activiteit vanwege onvoldoende
deelnemers niet doorgaat, krijg je uiterlijk 2
november bericht.
Maandag 5 november: studiemiddag
De eerstvolgende studiemiddag is maandag 5
november.
-Op aanvraag is er overblijf beschikbaar.
-Van 13.30-15.00u is er sport & spelinstuif bij
de gymzaal Basilicumweg.
-Bij voldoende aanmeldingen bij
info@kleurincultuur.com is er van 13.3015.00u een workshop Schilderen in de Ruimte
bij ArtLab voor kinderen vanaf 8 jaar.

Kalender
zaterdag 20 oktober-zondag 28 oktober
maandag 29 oktober
maandag 5 november
vrijdag 9 november

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

herfstvakantie
studiedag
studiemiddag
groep 7-8 techniekles Baken Stad College, vertrek 08.10u

036 – 767 04 10
www.basisschooldigitalis.nl
twitter @obsdigitalis

studiemiddag maandag 5 november aanmelden via info@kleurincultuur.com

