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Onze school is gezond

Nieuwe coachgespreksformulieren

Onze school heeft het vignet Gezonde School
behaald. Met het vignet Gezonde School laten
wij zien dat onze school voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde
resultaat!

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u ter
inzage de nieuwe coachgespreksformulieren.
Wanneer de coach u en uw kind uitnodigt,
ontvangt u ter voorbereiding van het
coachgesprek dit formulier. De coach
informeert u wanneer hij/zij het formulier
weer ingevuld terug wil zodat de coach zich
kan voorbereiden op het coachgesprek.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een
fris klimaat én hebben we aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat
het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder
schooluitval.

Nationaal Voorleesontbijt

Onze school heeft bovendien speciale
aandacht voor het themacertificaat bewegen
& sport. Hiervoor zetten we de volgende
activiteiten in Talent In Opleiding met bijv.
workshops dans, AKT.
Gezonde School is een samenwerking tussen
diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk
dan op www.gezondeschool.nl.
Thema Laboratorium

De komende periode is het thema
“laboratorium”. Zeer waarschijnlijk heeft u dat
al gezien aan de thema-versiering. Tijdens de
ArtLab workshops gaan we hier weer mee aan
de slag. In de bovenbouw o.a. met ecoline.
Zorgt u voor oude kleding?

Voorlezen is belangrijk voor de
taalontwikkeling van kinderen. Met het
Nationaal Voorleesontbijt op woensdag 23
januari starten we de Voorleestiendaagse in
de kleutergroepen. Voor de kleuters is er die
ochtend een klein broodje en een pakje
drinken tijdens het voorlezen.
Toetsweken

In de week van 21 en 28 januari zijn de
toetsweken. In alle groepen worden er
toetsen afgenomen.
Studiemiddagen & activiteiten

De eerstvolgende studiemiddagen zijn
vrijdag 1 en maandag 4 februari. Zoals
bekend: op aanvraag is er overblijf.
Het ArtLab heeft op 1 februari een workshop
3D sieraden maken met 3D pennen, wol en
oorbel hangers.
Op 4 februari is er een workshop 3D dieren
maken met de 3D pen, acrylverf en wol.
Ook is er sport & spel instuif in de gymzaal
Basilicumweg.

Kalender
maandag 21 januari
woensdag 23 januari
maandag 28 januari
vrijdag 1 februari
maandag 4 februari
week van 11 februari
dinsdag 12 februari

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

Cito toetsweek
Nationaal Voorleesontbijt
Cito toetsweek
studiemiddag
studiemiddag
adviesgesprekken groep 8
13.30u informatiebijeenkomst moestuinen

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

Uw eigen moestuin in Het Koggepark?
Kosteloos uw eigen moestuin in het Koggepark? Kom dinsdag 12 februari naar het ArtLab
Kruidenwijk.
De Digitalis schooltuinen zijn gesitueerd in het deel “Schokland” van het Koggepark.
Naast deze schooltuinen is een deel van het Koggepark, genaamd “Urk”, voor dit deel van het park is
nu geen bestemming.
Geïnteresseerden mogen daar kosteloos een moestuin starten. Heeft u interesse? U bent
dinsdag 12 februari om 13.30u welkom bij de informatiebijeenkomst in het lokaal van ArtLab
Kruidenwijk / Digitalis.

