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LENTEFEEST 
De lente is begonnen! Daarom willen wij volgende 
week donderdag, voor het lange Paasweekend, een 
“Lentefeestje” houden met een Lente-10 
uurtje/brunch. Wij zorgen dan om 10-uur voor 
brood/beleg/ krentenbollen/drinken etc. De leerlingen 
hoeven dus geen 10-uurtje mee donderdag. Ook 
mogen de leerlingen, als ze dat leuk vinden, verkleed 
naar school komen of in een onesie.  

 
GROTE REKENDAG 
Aanstaande woensdag is de Grote Rekendag. Eerder 
deze week heeft u een mailtje ontvangen van Wim 
Bos met betrekking tot materialen die wij daarbij nodig 
hebben. Mocht u dus lege schoenendozen, 
sappakken, verhuisdozen hebben of  een 
personenweegschaal uit willen lenen dan zijn wij daar 
heel blij mee.  

 
ALBATROS MUSEUM 

Vanmiddag vond de echte kunsttentoonstelling in 
Museum De Albatros plaats. Ouders, opa’s en oma’s 
etc. van de leerlingen van de groepen 1/2 kwamen  
de mooie kunstwerken die deze groepen hebben 
gemaakt voor het thema  “Kunst” bewonderen in ons 
museum. We zijn trots op deze leerlingen (en hun 
juffen). 
 

GEZONDE WOENSDAG 
Wat fijn dat er door u gehoor is gegeven aan de 
Gezonde Woensdag. Bijna iedereen had een gezond 
10-uurtje bij zich in de vorm van een boterham met 
kaas/pindakaas, fruit of komkommer/tomaatjes etc. 
De leerlingen van de groepen 8 hebben afgelopen 
week als huiswerkopdracht de opdracht gekregen om 
posters voor deze woensdagen te maken. Deze 
zullen de komende weken worden opgehangen in de 
school. Volgend schooljaar proberen we subsidie te  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
krijgen voor het schoolfruit zodat wij als school de 
leerlingen 3x per week fruit kunnen aanbieden en u 
zelf dus maar 2x per week voor een 10-uurtje hoeft te 
zorgen.  
 

KLASSELUNCH 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 8 op school 
gelunchd in het kader van het lesprogramma  
“KlasseLunch - Ik eet het beter”. Met het 
lesprogramma KlasseLunch krijgen leerlingen van 
groep 8 plezier in het maken van bewuste keuzes 
voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets 
minder gezond, maar ook keuzes die te maken 
hebben met duurzaamheid of dierenwelzijn, met 
cultuur of eetgewoontes, met smaak of porties. Als 
creatieve opdracht maken de leerlingen een 
advertentie voor een gezonde lunch: welke keuzes 
maken ze met elkaar en hoe maken ze hun 
boodschap overtuigend? Tot slot genieten ze met de 
hele groep van de gezellige KlasseLunch! 
 

 
 
Het is de ambitie van Albert Heijn om Nederland een 
stukje gezonder te maken en in het bijzonder 
kinderen. Gezond eten op school draagt bij aan een 
goede ontwikkeling van kinderen. 
Daarom ontwikkelen zij sinds 2006 het ‘Ik eet het 
beter’ scholenprogramma voor 
basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8. Het is 
een programma over gezonde voeding en wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum, het bestaat 
uit lesmaterialen en natuurlijk ook een gezond 
boodschappenpakket. ‘Ik eet het beter’ is een van 
de activiteiten binnen het overheidsprogramma 
Gezonde School. Het lesmateriaal 
van ‘Ik eet het beter’ sluit aan op de kerndoelen 

Agenda: 
Woensdag 28 maart: Gezonde woensdag 

Grote Rekendag 

 Schoolvoetbal 5-6 

Donderdag 29 maart: Lentefeest 

Leerlingen s’middags 

vrij 

Vrijdag 30 maart: Leerlingen vrij 

Maandag 2 april: Vrij – 2e Paasdag 

Vrijdag 6 april: Gevleugeld podium 
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voor het basisonderwijs (OC&W) en op de leerlijnen 
van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Ieder 
jaar doen er meer scholen mee aan ‘Ik eet het beter’. 
In 2015 is het recordaantal van 550.000 deelnemende 
kinderen gehaald. De Albatros werkt ook al jaren met 
dit lesprogramma.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVONDVIERDAAGSE 
Van 26 t/m 29 juni aanstaande zal de Albatros 
Avondvierdaagse weer plaatsvinden. Voor de 3e keer 
op deze manier georganiseerd door enthousiaste 
ouders van onze school. Mocht uw zoon/dochter  mee 
willen lopen kunt u het inschrijfformulier, inclusief de 
betaling voor deelname van 5,- per kind, inleveren bij 
Miranda (administratie). Graag gepast betalen.  
Er zijn al meer dan 95 inschrijvingen, het gaat weer 
gezellig worden! 
 

 
PARKEREN 
Onderstaande verkeersssituatie werd gisterenochtend 
aangetroffen voor de school. Twee auto’s op de 
stoep, een auto op de stoep bij de hoofdingang en 
een in het gras bij de fietsersovergang. Wij snappen 
dat het soms moeilijk is om een plekje te vinden, 
zeker op dinsdag en donderdag als de leerlingen van 
OBS Bommelstein bij ons gymmen en als het regent, 
maar er staan niet voor niets gele lijnen op de 
stoeprand.  
Het levert gevaarlijke situaties op voor de leerlingen 
die met de fiets naar school komen omdat zij geen 
goed zicht hebben bij het oversteken. Op school 
geven wij lessen in Veilig Verkeer aan de leerlingen 
en wij hopen dat u daar ook uw bijdrage aan wilt 
leveren door het goede voorbeeld te geven. Alvast 
heel hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
 

 
 

SAMENLOOP VOOR HOOP 
Afgelopen weekend werd de Samenlooop voor Hoop 
gelopen in de Topsporthal van Almere. Ilyas en Noor 
hebben namens De Albatros de cheque overhandigd 
met het bedrag dat onze school voor deze Stichting 
had opgehaald. In totaal is er € 39.510,- opgehaald 
waarvan onze school € 6.253,56 een bijdrage aan 
heeft geleverd. Echt super!! 

 

 
 
MADSCIENCE 
De leerlingen kunnen zich naar aanleiding van de 
MadScience show van vorige week nog opgeven voor 
het Mad Science College! De leukste naschoolse 
wetenschap en techniekcursus die vanaf 12 april bij 
ons op school zal worden gegeven (bij voldoende 
aanmeldingen) . Via de website 
www.nederland.madscience.org kan hiervoor worden 
ingeschreven! 
 
  
 
 
    
 

 
SCHOOLVOETBAL 
Woensdag 28 maart spelen de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 hun wedstrijden voor het 
schoolvoetbaltoernooi op de velden van de 
Buitenboys. Zij spelen om 14.00 uur hun eerste 
wedstrijd tegen de Archipel (de school van meester 
Wim). Daarna om 15.00 uur tegen de Drieluik en om 
16.00 uur tegen het Meesterwerk. Komt u ze 
aanmoedigen?  
 
 

BUURTKOFFIE & MEER 
Wil jij mensen uit jouw wijk ontmoeten? Drink dan 
samen een kop koffie bij Buurtkoffie & Meer. Dit is de 
plek voor ontmoeting en gezelligheid, waar nieuwe 
ideeën voor de wijk ontstaan. U kunt ook aanschuiven 
voor een spelletje zoals Yahtzee of een potje kaarten, 
dammen of schaken. 
Buurtkoffie & Meer vindt elke dinsdag van 13.00 tot 
14.30 uur plaats in buurtcentrum Het Forum, 
Haasweg 11. Je kunt binnenlopen en gaan wanneer 
je wilt. De koffie staat klaar! Ook voor uw buren. 

 
U kunt ons tegenwoordig ook vinden op 

 
https://www.facebook.com/WijkteamAlmereBuitenZuid
West  en op internet  www.wijkteams.almere.nl  

http://www.nederland.madscience.org/
https://www.facebook.com/WijkteamAlmereBuitenZuidWest
https://www.facebook.com/WijkteamAlmereBuitenZuidWest
http://www.wijkteams.almere.nl/


SCHOOL VAN DE WEEK OPTISPORT 
De leerlingen krijgen vandaag een bon mee om voor 
3,- te komen zwemmen in een van de bijbehorende 
zwembaden. 
 

GRATIS ZWEMLES 
Bent u niet in staat om zwemles voor uw kind te 
betalen dan kunt u zich via de Stichting Diomyschya 
Belfor aanmelden voor gratis zwemlessen 
http://stichtingdiornyschyabelfor.nl/zwemles/  
U kunt ook bij een van de intermediars van school 
(Patricia of Miranda–administratie) een aanvraag 
doen voor het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
JEUGDVOORSTELLING 4+: MAANZUCHT 

25 maart 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, 
de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,- 

 
 
In de officiële brief die Manus van de koningin ontving 
staat het zwart op wit geschreven: Manus is in het 
bezit van alles! Je kan het zo gek niet verzinnen of hij 
heeft het. Toch is het leven met al die spullen niet 
altijd leuk. Iedere avond eet Manus alleen en is er 
niemand die eens een slaapliedje voor hem zingt. 
Op een nacht wordt Manus wakker van het licht van 
de maan. Hij raakt betoverd door haar schoonheid. 
Wat is ze mooi! En een maan, die heeft hij toch nog 
niet? Manus kan aan niets anders meer denken. Hij 
besluit de maan uit de lucht te stelen en dan gaat 
alles mis ... 

 
Kosten: leden € 6,- | niet-leden € 8,- 

Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de 
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 

Koop kaarten via iDeal 

 
 
PICKNICKEN EN SCHILDEREN TUSSEN 
DE BLOESEM 
Zaterdag 24 maart 2018 Vanaf 10:00 tot en met 16:00 

Almere 
Op zaterdag 24 maart kan je gezellig komen 
picknicken en schilderen tussen de bloesem in de 
kas. 

Op zaterdag 24 maart kan je gezellig komen 
picknicken en schilderen tussen de bloesem in de 
kas. Voor de kinderen is er een springkussen 
aanwezig en is er een speurtocht van stad en natuur. 
Uiteraard zijn de roofvogels ook weer aanwezig. 
Je kan je tevens aanmelden voor een mini 
fotosessie.  
Dit jaar hebben we zelfs wat muziek  
voor de liefhebber.  
Je kan natuurlijk ook gewoon 
langskomen om prachtige 
foto's te maken.De koffie staat 
in ieder geval klaar. 

 

http://stichtingdiornyschyabelfor.nl/zwemles/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1927;a_id=1205
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1927;a_id=1205

