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Kalender  

juni juli 

24  15.00 afscheid juf Daphne en Meester Jaap 1 rapport mee 

24 groep 8 afsluit activiteiten 4- 8  rapportgespreksweek 

27 start water project alle groepen 4 rapport gespreksavond 

29 koffieochtend: evaluatie schooljaar en vooruitblik 11  13.00 wenmiddag nieuwe groep 

 12 Eindmusical groep 8 
 16.00 matinee en 19.30  avond voorstelling 

 13 presentaties PEP groep 8 12.30 voor ouders 

 14 groep 8 BBQ 

 

Van de directie  

De afronding van het schooljaar is begonnen. Dit is de voorlaatste infoletter. 
 In de groepen zijn bijna alle laatste toetsen afgenomen. We hebben besloten in de groepen 3 tot en met 7 nog 
een extra rekentoets af te nemen. Met deze toets kunnen we bepalen welke leerstof uw kind al wel beheerst 
en welke niet. Aan het begin van het nieuwe jaar zullen de leerkrachten daar een plan van aanpak voor maken 
waarvan u op de eerste gespreksavond op de hoogte wordt gesteld. Evenals dit schooljaar starten we weer met 
gesprekken in de 3

e
 schoolweek. 

De jaarkalender ontvangt u op de eerste schooldag in de vorm van een ophang kalender. Zodra hij definitief is 
plaatsen we hem op de website. 
Op vrijdag 1 juli krijgen de leerlingen hun rapport. Vanaf morgen kunt u intekenen voor de gesprekken. Ook bij 
Christa ( groep 1,2,6,7,) of Renata ( groep 3,4,5)als intern begeleider is het mogelijk om in te tekenen of samen 
met de leerkracht en de intern begeleider. 
Volgende week woensdag 29 juni is er weer een koffieochtend om 8.30 uur. U bent van harte welkom om het 
schooljaar te evalueren en vooruit te kijken naar het volgend jaar. 
 
Personeel 
In de afgelopen week hebben we samen met de MR sollicitatiegesprekken gevoerd voor de functie van 
leerkracht voor  groep 3. 
Deze week worden er proeflessen gegeven. Als alles naar wens verloopt kunnen we volgende week u definitief  
laten weten hoe de formatie er volledig  uit gaat zien. Nog even geduld dus. 
 
Middels deze weg willen wij juf Daphne bedanken voor alle jaren dat zij op de Lettertuin heeft gewerkt. Ze 
heeft zich heeft volledig ingezet voor onze leerlingen en deelgenomen aan alle teamactiviteiten. Juf Daphne 
komt vrijdag 24 juni op school met Jort. Ze is in de groep van 14.30 tot 15.00 uur en daarna is er in de hal 
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gelegenheid om haar de hand te schudden en Jort te bewonderen onder het genot van koffie en thee. Welkom 
dus voor alle ouders die Daphne gedag willen zeggen. 
Meester Jaap is op vrijdag 24 juni voor het laatst dit schooljaar aanwezig. Helaas kan hij in verband met de 
invulling van de Nieuwe onderwijs cao niet starten na de zomervakantie. Ook hem bedanken we voor zijn inzet 
dit schooljaar. Over 6 maanden mag hij weer bij ons invallen. De ouders van groep 7 zijn hiervan middels een 
extra brief op de hoogte gesteld. 
Juf Renata heeft de IB taken op een prettige manier ondersteund dit jaar. Dank je wel! Renata gaat werken in 
Lelystad als locatieleider. 
Bert onze conciërge heeft een baan. Dat vinden wij heel fijn voor hem. We bedanken hem voor de jaren dat hij 
als vrijwilliger ons ondersteund heeft.  
Dit betekent dat wij op zoek zijn naar iemand die conciërge taken wil uitvoeren tegen een vrijwilligers 
vergoeding. Voor meer informatie kunt u terecht bij Christa Kniest. 
 

Facebook en website:    
Inmiddels hebben we al 40 volgers op facebook. Wie de site niet kan vinden:  het is het symbool van KBS de 

Lettertuin met het huisje  of de volgende link: 

https://www.facebook.com/groups/1750205111875063/?fref=nf 

De site is afgeschermd voor mensen buiten de school. Alleen ouders kunnen zich aanmelden. Kinderen laten 

wij niet toe. Juf Petra en juf Christa zijn de beheerders. 

Doordat we veel foto’s plaatsen op facebook beseffen we dat er minder foto’s op de website komen te staan. 

Onze website is aan vernieuwing toe. Daarbij is onlangs de webbeheerder, de heer Buunen overleden. Dit 

betekent dat we een aantzal zaken op de website niet aan kunnen passen. Onze excuses hiervoor. De nieuwe 

site is in de maak. 

 

Mobiele telefoons  

Zoals u weet zijn er veel kinderen met een mobiele telefoon. Bent u op de hoogte van wat uw kind ermee 

doet? Weet u welke app groepen er gebruikt worden? Weet u welke taal uw kinderen gebruiken als zij appen? 

We willen u vragen om eens met uw kind in gesprek te gaan. 

Na schooltijd zijn er kinderen die op een negatieve manier met elkaar communiceren. Kinderen zijn zich niet 

altijd bewust van het effect hiervan. Dit komt dan een volgende dag als een ruzie de school in en geeft een 

wending aan het groepsgebeuren. Hierbij vragen we dus uw medewerking om het te bespreken. 

 

Hoe pak je dat aan? 

Leg uit dat een vriendje of vriendinnetje toevoegen of verwijderen in een whats app groep niet zo maar 

wenselijk is. De persoon in kwestie moet dit zelf goed vinden. 
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•Praat met uw kind over wat er wel leuk en minder leuk is aan Whatsapp. Geef  het vertrouwen dat je de 

telefoon niet af zult pakken, maar dat je wil uitzoeken hoe hij/zij kan omgaan met de minder leuke kanten 

van de smartphone. 

•Leg uit dat geschreven tekst soms heel anders gelezen kan worden dan bedoeld is. Vooral wanneer iets als 

een grapje bedoeld is. Wanneer je een grapje maakt, hoort daar een toon en een gezicht bij die op Whatsapp 

niet te zien zijn. Het grapje kan dus totaal verkeerd gelezen worden. Daarmee beginnen dan onbedoeld de 

problemen. 

•Natuurlijk kunnen we niet afraden om grapjes te maken via de telefoon. We kunnen wel afspraken maken 

over hoe je kind kan reageren wanneer ze iets leest waar ze zich niet fijn bij voelt. 

•Leer je kind zo min mogelijk foto’s te verspreiden via social media, zoals Whatsapp, Snapchat, Twitter of 

Facebook. Foto’s, en zeker sexy foto’s plaatsen, is erg onverstandig. Ze kunnen namelijk worden gekopieerd 

of bewerkt en voor altijd worden bewaard. 

•Waarschuwende ouders worden niet altijd serieus genomen door hun kinderen. Op internet is voldoende 

informatie te vinden over social media. Het is verstandig om je hierin eens te verdiepen en je kind via je 

computer een linkje te sturen naar een artikel over hoe om te gaan met social media. Wanneer je als ouder 

zelf ook gebruik maakt van social media en er veel van weet, dan word je door je kinderen ook serieus 

genomen. 

Tip: Lees op de site van J/M het artikel ‘Cyberpesten: voor altijd een loser’of de aflevering ‘Pesten op 

internet’ van het Jeugdjournaal. 

Kijk ook eens op “Mijn kind online “(Kennisnet). 

 

Onderwijsactiviteiten 

 

We zijn reuzetrots op wat onze kinderen van hun talenten laten zien en hopen u ook! 

In de afgelopen weken zijn in diverse thematische onderwerpen behandeld waarbij gebruik gemaakt wordt van 

21st century skills. In groep 1 / 2  was het thema eten. Er is veel lekkers klaar gemaakt. Groep 3/4 heeft over de 

boerderij gewerkt. In groep 5 is er gemeten en gerekend aan de hand van de opzet van de moestuin in onze ha; 

in groep 6 is er gewerkt over Annie MG schmidt. De verwerkingsvormen zijn gekoppeld aan meervoudige 

intelligentie en voorkeuren van verwerken daarbij. In groep 7 hebben de kinderen hun eigen tijdlijn en 

levensgeschiedenis gemaakt op een poster. 

 

Groep 8 werkt aan het volgende:  

Wij groep 8 zijn bezig met het PEPproject. Dat staat voor persoonlijk eigen eindproject. Dat betekent dat je in je 

eentje een project doet over een onderwerp bijvoorbeeld over achtbanen of boogschieten. Dan moet  je een 

soort werkstuk schrijven en daarna een powerpoint of prezi geven of een filmpje maken. Daarna presenteer je 

het aan de hele school en aan onze ouders. (van Rens groep 8) 
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De projectgroep heeft het afgelopen jaar diverse thema’s verwerkt.  Nu zijn ze het thema de geschiedenis van 

Flevoland aan het afronden met juf Ragnhild. Vorige week hebben zij met elkaar een uitstapje gemaakt naar de 

Oostvaardersplassen. De foto’s staan op face book. 

 

De Oostvaardersplassen. 

Wij zijn met projectgroep  naar de Oostvaardersplassen  geweest. 

Dat was heel  interessant en we hebben er allemaal wat aan gehad. En wij zeker ook omdat we veel foto’s  

hebben gemaakt en dat is handig voor ons project. We hebben ook wat planten gezien en meegenomen. Ook 

hebben we een vacht van een edelhert gevonden. En we zagen paarden en dat was wel heel tof. We hebben 

ongeveer 2 uur door het bos gelopen. En daarna gingen we eten. En toen in het gebouw hebben we met 

verrekijkers een vos gezien en andere dieren. Daarna gingen we jammer genoeg weer terug naar school.  Het 

was heel leuk en leerzaam uitje.  

Maike en Lucas. 

 

Groep 8 

Op vrijdag 24 juni heeft groep 8 nog een bijzondere dag voor de boeg, geregeld door de ouders van de groep 8 

commissie. In de ochtend krijgen we een rondleiding op het politiebureau van Almere-Buiten. En in de middag 

na de gymles gaan we op de Engelse toer. Onder leiding van de moeder van Emily Riddle hebben we een echte 

Engelse High Tea. Het is de bedoeling dat de leerlingen alleen maar Engels praten tijdens de High Tea. Iedere 

leerling neemt iets mee naar school wat volgens hem/haar bij een Engelse High Tea hoort. We hebben er zin in! 
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Eindfeest Happy Kids en KBS de Lettertuin 

Onder aan deze info letter vindt u een strookje waarbij u zich met uw kinderen op kunt geven voor het 

eindfeest. We willen ook vragen of er ouders zijn die wat hapjes of saldes willen maken. Wat er te koop is vindt 

u hier onder. We hopen dat er velen aanwerzig zullen zijn. 

Eindfeest  

Het einde van het schooljaar is in aantocht en dat gaan we natuurlijk vieren met een groot feest!  

 

Op vrijdag 8 juli 2016 organiseert Happy Kids in samenwerking met KBS Lettertuin een eind feest.  

 

Van 17:00 uur tot 20:00 uur zal dit feest plaatsvinden op het grote plein achter bij Happy Kids. 

Om de dag nog feestelijker te maken, zijn er diversen activiteiten.  

  

Onder andere:  

- Een voetbal / badminton toernooi voor vaders 

- Danssport voor iedereen (onder begeleiding van een MIX medewerker) 

Voor kinderen: 

- Springkussens 

- Schminken 

- Dansen (DJ aanwezig) 

 

Op het eindfeest zelf zijn er verschillende kraampjes aanwezig waar u zelf ook eten kunt kopen.  

Suikerspinnen  €1 per stuk 

Paul’s ijs  €1 per bol 

Broodje doner        €3 per broodje 

 

Ook kunt u zelf eten bereiden en meenemen. Drinken wordt verzorgd. 

 

Het programma ziet als volgt uit: 

 

Opening om 17.00 uur met Brasband. 

 

17.30 warming-up met de mix (15 min voor de ouders) 

 

18.00 warming up met de mix (15 min voor de ouders) 

 

Het voetbal en badminton toernooi programma wordt naderhand bekend gemaakt. 

Dit hangt af van hoeveel ouders zich hiervoor aanmelden. 
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Verjaardagen      

juni      juli 

22 Anchele Del Castilho     4 Robbin Bakker 
22 Deniz Dogan      15 Akram Bouchikhi 
22 Liyanne Vos  
22 Talitha Vos  
26 Jeremia Richardson  
30 Sander Callenbach 
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Eindfeest op 8 juli van 17.00 – 20.00 uur 
 
Ik kom op 8 juli naar het eindfeest    met …… volwassenen en …… kinderen 

 
Naam ouder:…………………………………………………………………………………. 
Naam kind(eren………………………………………………………………………………. 
 
Ik wil hapjes/salade 
maken…………………………………………………………………….. 
 
 
Svp brief inleveren op uiterlijk 1 juli   bij meester Paul                


