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April 2022 
 De PrO-Flevo verschijnt 1x per 
maand. Het doet dienst als 
mededelingenblad voor die maand. 
PrO Almere heeft een website. Hier 
kunt u de PrO Flevo ook vinden. 
Tevens staan hier foto’s en 
verslagen van activiteiten die op 
school gedaan worden. 
www.proalmere.nl 
 

De maatschappij draait weer 
 
Na twee jaar corona neemt het aantal 
zieknhuisopnames snel af.  
Een aantal maatregelen zijn 
versoepeld.  
Vanaf 23 maart zijn de mondkapjes in 
het openbaar vervoer niet meer 
verplicht. Alleen op de luchthaven en in 
het vliegtuig moet een mondkapje 
gedragen worden als je ouder bent dan 
12 jaar. 
Testen bij klachten blijft belangrijk. 
Vanaf 11 april 2022 verandert het 
testbeleid. Dan hoef je  bij een 
positieve zelftest geen test bij de GGD 
te doen.  
Bij een positieve zelftest ga je 5 dagen  
in isolatie of langer als de klachten dan 
nog niet verdwenen zijn.  
Een aantal basisadviezen blijft van 
kracht: 
-handen wassen 
-hoest en nies in je elleboog 
-blijf thuis bij klachten en doe een test 
-zorg voor voldoende frisse lucht 
-houd afstand waar mogelijk 
-haal een vaccin, booster- of 
herhaalprik. 
We hopen dat er in de toekomst geen 
extra maatregen meer nodig zullen 
zijn. 

 
Lesuitval 
 
Helaas is corona nog niet helemaal 
over. Er zijn collega’s langdurig 
uitgevallen door corona en bij een 
positieve coronatest moet je in 
quarantaine. 
Daarnaast hebben we op school te 
maken met andere ziekte van 
collega’s. 
We doen ons best de lessen op te 
vangen. Als het niet mogelijk is de les 
op school aan te bieden, proberen we 
lessen online aan te bieden. 
Soms worden er klassen naar huis 
gestuurd zonder dat er een online 
programma aangeboden wordt. We 
spreiden dit over verschillende 
groepen en hopen dat iedereen weer 
snel opknapt. 
Soms lukt het niet om leerlingen tijdig 
te laten weten dat lessen uitvallen, 
omdat we in de ochtend bericht krijgen 
dat een collega afwezig is. 
We begrijpen dat dat vervelend is en 
hopen dat u begrip heeft voor onze 
situatie. 
 
Open Podium popzaal “De Meester” 
 
Op 16 maart was het eerste open 
podium in popzaal “De Meester” in 
Almere Stad.  
In totaal traden 12 groepen op. Er was 
dans, toneel, Rap, bandoptredens en 
een leerling deed een goochelact.  
De zaal stond vol publiek. Veel 
leerlingen, ouders, familieleden en  
medewerkers van de school waren 
aanwezig en hebben genoten van de 
optredens.   

http://www.proalmere.nl/
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De leerlingen zijn voor de optredens 
begeleid door een professionele 
bandleider, een theaterdocent en 
dansdocenten.  
We hebben dit vanuit de NPO-gelden 
georganiseerd. 
 

 
 

Acties voor Oekraïne 
 
In alle klassen is er aandacht voor de 
oorlog in Oekraïne. 
Veel leerlingen willen iets doen en er 
zijn verschillende acties opgezet. 
Leerlingen van de Tom Poesstraat 
hebben geld ingezameld door 25 
cakes en  22 cupcakes te bakken en 
deze te verkopen. Dit in het kader van 
iets goeds doen voor een ander. 
Ook op de andere locaties zijn er 
acties geweest waarmee geld 
opgehaald is. 
 

Pasen 
 
Op vrijdag 15 april is het goede vrijdag. 
17 en 18 April is het Pasen. De school 
is van 15 april tot en met 18 april 
gesloten. 
 
Tentoonstelling Nieuwe Bilbliotheek 
 
Binnenkort wordt in de Nieuwe 
Bibliotheek in het centrum van Almere 
een tentoonstelling geopend met 
kunstwerken die onze leerllingen 

tijdens de Beeldende Vorming-lessen 
gemaakt hebben.  
Het thema is “Natuurijk Almere”.  
Er is een selectie te zien van werk van 
de verschillende locaties. In sommige 
werken zijn echte plekken uit het 
Almeerse landschap gebruikt door de 
leerlingen om hun persoonlijke kijk 
weer te geven. In andere werken is 
goed zichtbaar wat leerlingen geleerd 
hebben van andere professionele, 
historisch bekende kunstenaars.  
We zijn ontzettend trots dat de 
kunstwerken van onze leerlingen 
binnenkort in de bibliotheek te zien 
zijn.  
In een volgende PrO Flevo leest u 
meer over de tentoonstelling. 
 

Meivakantie 
 
Van maandag 25 april tot en met 
vrijdag 6 mei is het meivakantie.  
De school is deze twee weken 
gesloten.  
 

Agenda 
 
15/04-18/04 vrij ivm Pasen 
25/04-06/05 Meivakantie 
16-05-20/05 Stageweek 
16/05-20/05 schoolkamp 2e- en 

oriëntatieklassen 
23/05 Studiemiddag, lln vrij va 

12.30 uur, stage gaat 
door 

24/05 zorgdiner op de 
Koningsbeltstraat 

26/05+27/05 Vrij ivm Hemelvaart 
03/06 Studiedag alle lln zijn vrij 
06/06 Vrij ivm Pinksteren 
07/06 Studiedag, lln zijn vrij, 

stage gaat door. 
17/06+30/06 Studiedag, lln zijn vrij, 

stage gaat door 
 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
altijd bellen naar de locatie Bachweg, 
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Tel nummer: 0365338141 


