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JUFFENVERJAARDAG 
Aanstaande woensdag zijn alle juffen weer jarig! Dat 
wordt weer een groot feest. Voor de groepen 1/2 en 4 
zal er een theatervoorstelling plaatsvinden op het 

Zeemeeuwplein https://www.dereustotaal.nl/Prins-

Heerlijk 
De leerlingen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te 
nemen want wie jarig is trakteert! De leerlingen mogen 
als ze dat leuk vinden ook verkleed naar school komen. 
Veel plezier allemaal! 
 

MIDZOMERBUURTFEEST 
Over enkele weken zal het Midzomerbuurtfeest weer 
plaatsvinden. Er zijn gelukkig alweer een aantal 
enthousiaste ouders die helpen met het maken van de 
decoratie voor het thema: Tropisch. Mocht u tijd hebben 
en willen helpen met het inschilderen van bv. 
surfplanken, huladansers etc. bent u van harte welkom, 
vele handen maken licht werk. 
 
Verder zijn wij op zoek naar ouders die tijdens het 
zomerfeest eventueel henna zouden willen zetten. 
Mocht u het leuk vinden om dit te doen kunt u zich 
opgeven bij Miranda. 
 
Mocht u een workshop van het een of ander 
willen/kunnen geven dat bij het thema past kunt u zich 
ook melden. 
 
Hebt u een eigen bedrijf (of werkt u bij een bedrijf) en 
wilt u een prijs sponsoren in de vorm van een 
cadeaubon/prijsje voor de loterij of iets dergelijks dan 
horen wij dat graag!  
 
Hebt u een Surinaamse toko of heeft u connecties met 
iemand die wat voor ons kan betekenen qua eten 
tijdens het zomerfeest dan horen wij, Miranda, dat 
graag zo spoedig mogelijk!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BETALING 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS/KAMP 
Het schoolreisje/kamp komt er binnenkort al aan. 
Helaas hebben wij nog niet van iedereen de 
bijdrage/betalings schoolreis/kamp mogen ontvangen. 
Aangezien het schoolreisje en het kamp er alweer 
aankomen, verzoeken wij u het betreffende bedrag 
VOOR 15 MEI AANSTAANDE over te maken, of 
contant te betalen bij de administratie.  

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 zijn 
vastgesteld op 55,- euro (22,50 eigen bijdrage, €32,50 
schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. Leerlingen die 
na 1-1-2019 op school zijn gekomen betalen 10,- eigen 
bijdrage en 32,50 schoolreisje.  

Voor groep 8 110,- euro (eigen bijdrage €22,50 en        
€ 87,60 kamp). Dit bedrag kan worden overgemaakt 
op NL22 INGB 0000 060637 t.n.v. ASG Inzake De 
Albatros, onder vermelding van de naam van uw kind 
en de groep waarin hij/zij zit. 

 
BEZOEK KINDERBOEDERIJ 
Afgelopen maandag is groep 1/2B en woensdag 1/2A 
op bezoek geweest bij kinderboerderij “De 
Beestenbende”. Het was een heel avontuur. Lopend 
met de juf en hulpouders gingen de kleuters op stap 
wat nog een aardige wandeling was. Op de boerderij 
konden ze genieten van de biggetjes en lammetjes die 
waren geboren. Ook zagen ze hoe een geit werd 
gemolken etc. Na afloop kregen ze ook nog een lekker 
ijsje en wandelden ze weer terug naar school. Groep 
1/2C gaat over 2 weken.  
 

 
 
 
 
 

Agenda: 
 

Maandag 13 mei: Start schrijver 

centraal 

Woensdag 15 mei: Juffenverjaardag 

Maandag 20 mei: Schoolreisje 

Donderdag 23 mei: Europese Parlement 

verkiezingen 

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag – vrij 

Vrijdag 31 mei: Vrij 
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VOETBALTOERNOOI 
Woensdag 1 mei hebben de jongens van de groepen 2 
de 1e prijs gewonnen bij het Jumbo 
schoolvoetbaltoernooi in Almere Haven. Ze hebben 
maar liefst 62x gescoord en maar 1 tegendoelpunt 
gehad, daarom mochten ze maandag even een 
ererondje maken door de school met de gewonnen 
beker, onder de begeleiding van Wim den Besten – 
interim-directeur. Super gedaan hoor! Dat belooft wat 
voor het “officiële” schoolvoetbaltoernooi waar ze over 
een paar jaar aan mee mogen doen.  
 
Team Groep 2 
Kyan, Ajay, Levi, Ilyas, Justin & Max 
 

 
 
NASCHOOLSE SPORT 
Woensdagmiddag 15 mei geeft juf Patricia als 
naschoolse sport tik- en afgooispelletjes (op verzoek) 
voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Opgeven kan 
voor 15 mei 12.00 uur door middel van het 
inschrijfformulier dat de leerlingen maandag 
aanstaande mee kunnen nemen.   

 
 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
DAG VAN DE WATERSPORT 
Dag van de Watersport: Kom zaterdag 11 mei naar 
WSV Almere-Haven. Iedereen is van harte welkom van 
13.00-16.00 uur. 

Ook wanneer je geen boot hebt, niet kunt zeilen of zelfs 
nog nooit voet op een boot hebt gezet is het een leuke 
middag! Diverse activiteiten en proeverijen zoals 
mogelijkheid om rondje mee te varen over het 
Gooimeer. 
Heb je (klein)kinderen die het leuk vinden om te leren 
zeilen? WSV organiseert laagdrempelig jeugdzeilen om 
kinderen op een prettige, ontspannen manier kennis te 
laten maken. 
http://www.wsvalmerehaven.nl/  
 
KOM MET JE KINDEREN NAAR 
BUITENCENTRUM  

Almeerderhout voor een creatieve knutselmiddag. Er 
liggen allerlei natuurlijke materialen voor ze klaar om 
een mooi cadeau te knutselen voor Moederdag. En 
moeders... niet spieken he?! 
Voor meer info en boeken: klik op 'meer informatie' 
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-
almere/knutselen-voor-moederdag-almeerderhout
  

EXPEDITIE MOEDERDAG BEACH 
Met Outdoor park Sec Almere heerlijk op pad met 
Moederdag! Trakteer je moeder op een speurtocht vol 
leuke puzzels en speelse opdrachten. Het hele gezin 
kan helpen, dus iedereen heeft plezier! 

Op het strand van Almere kom je leuke uitdagingen 
tegen. Een lastige puzzel, het gotenspel, de eetproef, 
vuur maken en nog veel meer. Samen gaat het vast 
lukken. Zondag 12 mei van 14.00-16.00 uur 
https://www.outdoorparkalmere.nl/  
 

 

JEUGDTHEATER 6+: AMBOULA 

12 mei 2019, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, de 
nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

 
 
De Tunesische acteur Achref Adhadhi kwam in 2015 
voor de liefde naar Nederland. Nu bouwt hij in Utrecht 
zijn leven en vriendschappen opnieuw op. In deze 
voorstelling onderzoekt hij hoe je nieuwe 
vriendschappen sluit. 
Hoera, je bent jarig! Maar wat doe je als je helemaal 
alleen bent? Nieuwe vrienden maken om een feestje 
mee te bouwen natuurlijk! Maar hoe doe je dat, als je 
het land waar je bent nog niet zo goed kent? 
Theatermaker Achref Adhadhi is zelf nog maar kort in 
Nederland. Voor deze familievoorstelling onderzocht hij 
hoe je nieuwe vriendschappen sluit. Veel grappen 
maken, dat helpt. Dan heb je geen woorden nodig om 
er samen een feestje van te maken. 
 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25. 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies 
in de nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 
Terug naar het agenda overzicht 
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