Nieuwsbrief 9, vrijdag 2 november 2018
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.
-Van 13.30-15.00u is de workshop Virtual
Reality bij het ArtLab. Er hangt een
intekenlijst, je kan je naam er nog bij zetten!!
Heb je jezelf al via de mail aangemeld? Dan
staat je naam sowieso genoteerd!!
Vrijdag: techniekles groepen 7 & 8
Vrijdag 9 november gaan de twee groepen 7/8
naar het Baken Stad College aan de
Rooseveltweg 5, voor een leerzame techniek
ochtend!
We worden daar om 08.30u verwacht, dus we
vertrekken om 08.10u lopend naar Het Baken.
Het is de bedoeling dat uw kind die dag dus
iets eerder op school aanwezig is. De kinderen
krijgen daar iets te drinken aangeboden; zij
hoeven vrijdag geen tienuurtje mee te nemen.
De workshops duren tot 11.30u vandaar dat
we verwachten voor 12.00u weer gewoon op
school terug te zijn.
Veel activiteit in school
Digitalis heeft een met vele partners een
samenwerking. Al deze externe organisaties
zijn actief in onze schoolgebouwen.
Het voordeel voor ons is dat de
communicatielijnen kort zijn. Het voordeel
voor u is dat er geen afstand is wanneer u
gebruik wilt maken van één of meer van deze
partners in school.
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Zonnepret met een BSO en een
peutergroep
Peuterspeelzaal Muis
ArtLab Kruidenwijk / KleurinCultuur
voor culturele activiteiten tijdens en
na schooltijd óók voor volwassenen
IVIO Taalonderwijs voor volwassenen
TIO Talent In Opleiding voor
bewegingsonderwijs en smaaklessen
Praatmaatgroep Logopedie
Samenwerking met Het Karwij/De
Schoor voor Gezonde Kooklessen en
vele andere activiteiten

Voorstelling op school
Voor de groepen 1 t/m 4 komt theater
KwadraaT woensdag 28 november naar
Digitalis. De voorstelling heet “Sint en de
verdwenen Pakjes”.

Schoolkeuze groep 8
Voor ouders en leerlingen van groep 8 is er de
website www.kiesjeschoolinalmere.nl
Alles over informatieavonden, Open Dagen,
en alle ins en outs van de VO scholen is op
deze website te vinden.

Kalender
maandag 5 november

vrijdag 9 november
woensdag 28 november

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

studiemiddag
- op aanvraag is er overblijf
- 13.30-15.00u sport&spel gymzaal Basilicumweg
- 13.30-15.00u ArtLab Kruidenwijk: VR-bril workshop
groep 7-8 techniekles Baken Stad College, vertrek 08.10u
groep 1 t/m 4 voorstelling op school

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

GRATIS workshop Virtual Reality
ArtLab studiemiddag maandag 5 november 13.30-15.00u

