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Groepen 7 en 8 naar gaan naar het Klokhuis
 Vrijdag 13 april gaan leerlingen uit
groep 8 naar het Klokhuis. Groep 8
heeft vrijdag 13 april een
continurooster tot 14.00 uur en moet
een lunchpakket én een fiets
meenemen.
 Maandag 16 april gaan de leerlingen
uit groep 7 naar het Klokhuis. Deze
leerlingen moeten om 08.10u met hun
fiets op school zijn, om 08.15u
vertrekt de groep naar Almere-Poort.
Om ca. 12.00u is groep 7 terug op
school. Op tijd dus voor de
lunchpauze.
Let op: zorgt u ervoor dat uw kind een goede
fiets heeft? Juiste hoogte, banden opgepompt,
goed slot.
Theoretisch verkeersexamen
Leerlingen van groep 7 maken donderdag a.s.
het theoretisch verkeersexamen. Succes
allemaal!

Oud papier
Spaart u oud papier voor Digitalis? Dat levert
de school nl. een vergoeding op van de
gemeente. Maandag 9 april vanaf 08.00u ’s
ochtends komt de gemeente het oud papier
ophalen in de Kruidenwijk. Dank u wel voor
het sparen.
Vrijdag 20 april Koningsspelen
We starten 20 april dag met een ontbijt op
school. Houdt u er rekening mee dat vrijdag
20 april een continurooster is tot 13.00 uur?
Ouders uit landen om de evenaar voor koken
We willen tot de meivakantie in de
onderbouw koken in het kader van ons thema
“wat je van ver haalt is lekker”. Komt u uit een
land rond de evenaar en vindt u het leuk om
iets lekkers te maken met een groepje
kinderen? U kunt zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind in de onderbouw.

Kalender
maandag 9 april
donderdag 12 april
vrijdag 13 april
maandag 16 april
di 17, wo 18, do 19 april
vrijdag 20 april
woensdag 25 april
vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei
maandag 21 mei
woensdag 23 mei

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

oud papier ophaalronde Kruidenwijk
groep 7 theoretisch verkeersexamen
groep 8 op fiets naar het Klokhuis (om 14.00u vrij)
groep 7 op fiets naar het Klokhuis
groep 8 maakt eindtoets
Koningsspelen, continurooster tot 13.00u
laatste datum inschrijven + contant betalen avond4daagse
meivakantie
vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
schoolfotograaf
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Moestuinen in de bovenbouw
Gisteren zijn de groepen 5-6 gestart met een project moestuinen in de school. Beide groepen hebben
twee grote kweekbakken. Daarin gaan ze allerlei eetbare plantjes laten groeien.
Meester Erik en juf Shamila hebben 7 lessen voorbereid die alles te maken hebben met gezonde
voeding en moestuinen.
We hebben al kennis gemaakt met het cola plantje en in de bakken hebben we tuinkers gepland.
Alle leerlingen hebben ook een klein potje met tuinkers meegekregen. Het is de bedoeling dat zij
zonder enige instructie voor de plantjes gaan zorgen.
Aanstaande maandagmiddag hebben we een extra les. Verder zullen de lessen plaatsvinden op de
donderdagmiddag.

Moestuinen in de onderbouw
In het onderbouwgebouw zijn we een aantal weken geleden al begonnen met het planten van
moestuintjes. Deze worden verzorgd door een aantal leerlingen en dat doen zij heel goed, de
plantjes groeien “als kool”.

