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“De 3e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2019 - 2020 ”
BELANGRIJKE DATA:
5 december sinterklaas
18 december kerstlunch en kerstdisco
19 december afscheid schoolverlaters
21 december t/m 3 januari kerstvakantie
6 januari studiedag alle leerlingen vrij
16 januari nieuwsbrief nr 4
15 februari t/m 21 februari voorjaarsvakantie

Geachte ouders,
Binnenkort gaan wij werken met een ouderportaal. Een ouderportaal maakt
de communicatie tussen ouders/ verzorgers en school een stuk eenvoudiger.
Foto’s kunnen makkelijker gedeeld worden, gesprekken met de leerkrachten
kunnen makkelijker ingeregeld worden en toestemmingsbriefjes zijn in een
handomdraai in te vullen en te versturen. Wij gaan het ouderportaal rustig
implementeren zodat wij tijdig onduidelijkheden kunnen oplossen. Een zgn.
‘tokenbrief ‘ zal als eerste worden verstrekt zodat u in uw eigen ouderportaal
omgeving kan komen. Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.basisonline.nl/Ouderportaal
Parkeren:
Het blijkt dat er onvoldoende parkeerplekken beschikbaar zijn voor alle ouders die
hun zoon/ dochter willen wegbrengen of ophalen. In de praktijk betekent dit iets langer zoeken of de auto op een andere parkeerplaats neerzetten. Voor de school hebben wij parkeerplekken speciaal voor de schoolbussen gecreëerd. De schoolbussen
worden ingezet om de leerlingen te vervoeren die minder mobiel zijn. Het is niet toegestaan om hier uw auto te parkeren, hoe kort dit ook duurt. Alvast bedankt voor uw
begrip.
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MOPPENTROMMEL:
Sinterklaas

Jeroentje, waarom breng je al je speelgoed naar zolder? Dat wil ik daar verstoppen mama, anders denkt Sinterklaas dat ik alles al heb.

Hoe heet de stoomboot van sinterklaas? De taai-taai-tanic.

Wat is Sinterklaas met een zak lantaarn? Een schijn heilige.

Sportdag EG2
Wij hebben een hele leuke sportdag gehad.
Voetballen, atletiek, spellen in de gymzaal en in het zwembad.
Het zwembad was het leukste. We mochten op een soort kano en in een grote hamsterbal.
Wij hopen dat het volgend jaar weer hetzelfde is.
Groetjes,
Van EG2
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Stagekanjers: Oud papier ophalen op Olivijn
Alimar, Amira en Amr.
Iedere dinsdagmorgen gaan we naar Olivijn om het oud papier bij de klassen op te halen. Dat is een ingewikkelde klus
omdat de sleutel van het hok bij meester Sarmin opgehaald moet worden. Om de beurt oefenen we met: netjes aankloppen, goedemorgen zeggen en de sleutel vragen. Daarna gaan we naar het buitenhok om de grote blauwe papierbak te pakken.
Met deze grote kar gaan we naar de ruimte met de kopieermachine om daar al het papier en karton te verzamelen.
Alle lege dozen worden netjes platgemaakt, zodat we veel papier in de container kunnen doen. Ook halen we het plastic van folders etc. eraf, want plastic mag niet in de papiercontainer.
Daarna legen we de papierbakken bij de klassen, dit doen we helemaal zelfstandig. We lopen rustig en door de gangen
en zorgen dat we de klassen zo min mogelijk storen.
Als alle papier verzameld is, brengen we de container weer terug naar het hok en brengen we de sleutel weer netjes
terug naar meester Sarmin.

We vinden het allemaal een leuke stage.
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Juf Shinet gaat met zwangerschapsverlof:
Elke gelegenheid is een rede voor een feestje bij de BME groepen. Dus als juf Shinet met zwangerschapsverlof gaat
moeten we daar wel even aandacht aan besteden. We gingen lekker pannenkoeken eten met z’n allen tijdens de
lunch. En daarna konden de leerlingen nog een cadeautje geven. Juf Shinet is flink verwend door de leerlingen en
het was weer een gezellig feestje met de BME groepen. We kunnen niet wachten tot Sinterklaas en Kerst.

Kookkanjer:
Dit is Renzo. Renzo zit in BK4 en heeft iedere woensdagmiddag kookles in
de grote keuken beneden. Zij hebben met hun groepje al ontbijtjes gemaakt
met muesli, een ei gekookt, broodjes gezond gemaakt, een pannenkoek en
een wentelteefje gebakken. Fruitsalade gemaakt en een appelflap gebakken.
Hier zie je Renzo de wortel brunoise snijden voor de groentesoep.
Ondanks dat Renzo het nog niet aandurfde om met een groot koksmes
te snijden ging hem dit ook heel goed af met een schilmesje.
Zijn pannenkoek kan hij ook al zelf omdraaien met behulp van een spatel.
Omdat Renzo altijd goed oplet, alles wel wil doen en tot en met de afwas
super mee doet word ik altijd erg blij van Renzo!
Groetjes van juf Sylvia.

Voorstelling:
Wat waren het fijne, vloeiend verlopen, optredens. Dank aan de muzikanten, het personeel en vooral de leerlingen.
Er is geluisterd, gedanst (EN HOE!) en er zijn vragen gesteld aan de zanger en gitarist.
Een succes J!
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Stagekanjer:

Lee Andrew Asibor
Lee Andrew loopt stage bij Zorgbakkerij Schep. Hij is daar iedere maandag en donderdag.
Hij gaat daar met veel plezier naar toe en heeft het ook heel gezellig met zijn collega’s. Lee houdt van grapjes maken.
In de zorgbakkerij maken ze heel veel producten klaar die in de winkel van Schep in het centrum van Almere- Stad
worden verkocht.
Zoals jullie kunnen zien heeft Lee Andrew een haarnetje op, dat is hygiënisch, want we willen geen haren in het gebak.
Er is geen dag hetzelfde, want er worden heel veel verschillende gebakjes, taarten, cakes etc. gemaakt.
Alle taken worden verdeeld en iedereen werkt samen.
Als je dus een taart ziet, dan weet je nu dat dit door een hele groep is gemaakt.
Lee Andrew heeft het ontzettend naar zijn zin bij Zorgbakkerij Schep en wil daar ook heel graag werken als hij van
school gaat.
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Stagekanjer
Jesse Scheefhals
Ik loop stage vanaf september/oktober bij de Wastas in Almere haven. Dat
is mijn eerste externe stage.
De werkzaamheden die ik doe zijn, was sorteren, pakketjes inpakken, de
was in de wasmachine doen, de was in de droger doen, de telefoon opnemen, langs de klanten mensen helpen als
ze binnenkomen als ze de was komen brengen en ik loop op donderdag stage van negen uur tot half vijf.
Bij de Wastas werken Barbara en Marijke mijn begeleiders.
Ik doe de was voor klanten. Dit zijn particulieren, bedrijven, horeca bedrijven…ja van alles komt daar terecht. Ze
hebben ook een golfclub als klant, allerlei handdoeken hebben ze dan om te wassen.
Ik mag soms mee naar de klanten, met Willem met de bestelbus van de Wastas. Dan mag ik soms de was afleveren
of ophalen. Een blauwe zak is de vuile was, maar ook wel eens een groene zak of een plastic zak.
Ik eet met Marijke in het buurthuis de Wissewasjes. Barbara blijft dan in de Wastas en als wij klaar zijn met eten
gaat Barbara eten. Zo kunnen we het allemaal combineren en kan iedereen eten.
Er komen ook buurtgenoten eten bij de Wissewasjes. Dat is gezellig. Meestal eet ik mijn eigen brood, maar ik krijg
ook vaak een pannenkoek. Loek, Fred of Leny bakken dan pannenkoeken.
Ik vind deze stage heel erg leuk.
Als mensen nog was hebben kunnen ze naar de Wastas gaan.
Groeten, Jesse scheefhals EG2
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Stagekanjer:

Chaveli Santana Mattema
Chaveli loopt sinds kort stage bij de Koekerij.
Dat is een nieuw stagebedrijf en is een mooie aanvulling op onze lijst met stagebedrijven.
Chaveli gaat op donderdag naar de Koekerij en gaat samen met haar collega’s heerlijke koekjes, cakejes en taarten
bakken.
Ze beginnen de dag gezellig aan de grote tafel en gaan de dag doorspreken.
Daarna gaan ze aan de slag.
Voor de hygiëne moet iedereen een haarnetje om zijn/haar haren, want we willen geen haren in de koekjes of taarten.
Regelmatig krijgen ze ook bestellingen die ze moeten maken.
Deze worden door de deelnemers van de Koekerij samen met de begeleider naar de klant gebracht.
Het is dan ook heel leuk om te zien, dat iedereen zo blij is met wat ze hebben gemaakt.
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Bezoek wasseriAde Bachweg:
Woensdag 13 november hebben een aantal leerlingen van EG1 een bezoek gebracht aan de wasserij van de Bachweg.
Hier wordt de was gedaan van alle huizen op het terrein. Elke dag wordt de was opgehaald die bij de huizen klaarstaat
in grote boxen. De handdoeken, theedoeken, en andere spullen hebben allemaal een kleurcode zodat de medewerkers
van de wasserij weten van welk huis de was is. Er zijn 3 grote wasmachines en een droger om alle was te wassen. Paula
is de begeleidster die ons alles heeft uitgelegd en laten zien. Hasani woont hier en vond het leuk en spannend om met
school een bezoek te brengen aan de wasserij.
Daniel, Joel, Lee Andrew, Hasani en juf Karin
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Beste kunstliefhebbers,
Dit jaar sluit De Witte Olifant af met een spetterende tentoonstelling “Celebration”
We vieren al het prachtige werk dat er de afgelopen jaren is gemaakt.
Er is o.a. een première van een documentaire over een artist in residence in Spanje, waar dit jaar kunstenaars van ons atelier naar toe zijn gegaan.
Het wordt de derde editie van een grote tentoonstelling met heel uiteenlopend werk waaronder beeldend
werk, performances en video’s.
Wij willen u van harte uitnodigen om dit op 11 december samen met ons te komen vieren, uiteraard met
bubbels en lekkere hapjes.
De inloop van de opening is om 17.00 uur en rond 17.30 begint het panelgesprek en de opening.
Kom en laat je verrassen door de eigenzinnige DWO-vibe.
met vriendelijke groet,
Team De Witte Olifant
(Mariël, Ilène, David, Mannie en Lisa)
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BHV :

woensdag 19 november vond de jaarlijkse BHV-opfris-cursus plaats bij
Aventurijn. De BHV-ers zijn bijgeschoold om de school veilig te kunnen
ontruimen en een beginnende brand te blussen. Ook zijn er kleine EHBO
vaardigheden geoefend evenals een reanimatie.
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