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PARKEREN/KINDEREN AFZETTEN 
Soms staan er voor de school auto’s dubbel 
geparkeerd bij het halen en het brengen van kinderen. 
Dit  veroorzaakt vaak onoverzichtelijk situaties bij het 
oversteken van kinderen die op de fiets of lopend 
naar school komen. Wij verzoeken u dan ook uw 
kinderen eventueel in een van de zijstraten uit de auto 
te laten gaan zodat de kinderen voor veilig over 
kunnen steken. 
Wij hebben bij de gemeente een kiss & ride plek 
aangevraagd en extra parkeerplaatsen in de 
zijstraten. Misschien kunt u als ouder de gemeente 
ook benaderen over het tekort aan parkeerplekken 
rondom de school zodat er meer druk achter komt 
info@almere.nl  

 
GEZOCHT VOOR 5 DECEMBER 
Voor het bezoek aan onze school van een zeer oude 
man, op 5 december aanstaande, zijn we op zoek 
naar een scootmobiel of een camper (met chauffeur). 
Mocht u in het bezit zijn van een van beide en mag de 
oude man daar eventueel gebruik van maken, wilt u 
dit dan voor dinsdag 14 november laten weten via een 
reactie op deze nieuwsbrief of doorgeven aan 
Miranda. Alvast bedankt. 

 
OKÉ OP SCHOOL VOORLICHTING 
OUDERS VAN DE GROEPEN 1/2 
Op maandag 20 november aanstaande zal er om 
8.30 uur een voorlichting worden gegeven voor 
ouders van de groepen 1/2 over de methode Roos en 
Tom die momenteel door Oké op School wordt 
gegeven aan de leerlingen van deze groepen. De 
voorlichting vindt plaats in het lokaal van groep 8A 
(van juf Esther in de andere vleugel). De bijeenkomst 
zal ongeveer tot 9.00-9.15 uur duren.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VERTELTASSEN 
In onze schoolbibliotheek staan hele mooie 
verteltassen. Iedere verteltas heeft een thema rondom 
bijvoorbeeld een prentenboek Mama kwijt, De 
mooiste vis van de zee, Rupsje Nooitgenoeg 
(gezonde voeding) etc. vooral voor de groepen 1/2. 
Maar er is ook een tas over de Middeleeuwen en 
Anne Frank voor de midden- en bovenbouw en er 
wordt momenteel gewerkt aan een verkeerstas.  De 
tassen zitten vol met spelletjes, boekjes etc. die u met 
uw kind(eren) thuis kunt spelen/lezen. Soms worden 
de tassen gebruikt in de klas, maar u mag ze dus ook 

lenen! Vraag ernaar bij de bibliotheek in de school 
waar ’s morgens iemand aanwezig is om het uitlenen 
te registreren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
IK GELOOF DAT JE ALLES KUNT 
BEREIKEN ALS JE JE BEST DOET 
Ik geloof niet in ‘ik’, maar in ‘wij’. En samen maken 

we de wereld waarin we willen leven. 

 

Vrijdag 24 november 2017 is de dag dat de 

Almeerse Kei door burgemeester Franc Weerwind 

met een groot feest wordt uitgereikt! 

Kinderen tussen 4 en 12 jaar oud kunnen een 

Almeerse Kei ontvangen. 

Als klap op de vuurpijl kan er door iedereen 

gestemd worden op de kandidaten voor de 

publieksprijs! De publieksprijs is een extra prijs 

naast het ontvangen van een Almeerse Kei, het 

wordt ook op 24 november 2018 uitgereikt.  

 

Ilyas uit groep 5B gaat een Almeerse kei uitgereikt 

krijgen van de burgemeester, maar kan ook de 

publieksprijs winnen!! Stemmen jullie mee? 

Stemmen kan via onderstaande link!!  

Https://almeersekei.almere.nl/nominatie/kei/Ilyas

-aindrou-8-jaar/ 

Heel erg bedankt voor jullie hulp!! Groetjes Ilyas 

Aïndrou 5B 

Agenda: 
Vrijdag 10 november: Gevleugeld podium 

 Groep 5B 

Vrijdag 17 november: Gevleugeld podium  

 Groep 8A 

Maandag 20 november : Voorlichtings- 

bijeenkomst Oké op 

school groepen 1/2 

 

versiermiddag Sint 

(ipv 13 november) 13.15-14.30 uur 
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NASCHOOLSE SPORT BASKETBAL 6 
T/M 8 
Woensdag 15 november aanstaande kunnen de 
leerlingen van de groepen 6 t/m 8 meedoen met de 
naschoolse sport Basketbal. Kinderen die mee willen 
doen krijgen hiervoor nog een formulier mee dat ze 
voor woensdag 12.00 uur moeten inleveren bij juf 
Patricia/Miranda. 

 
SINT MAARTEN 
Vanmorgen mochten de leerlingen van de groepen 1 
t/m 4 alvast oefenen met hun liedje en lantarentje 
voor Sint Maarten bij juf Miranda. Natuurlijk kregen ze 
hiervoor een beloning. Heel veel plezier morgenavond 
met het langs de deuren gaan! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVLEUGELD PODIUM 
Vanmiddag vond de aftrap plaats van de gevleugelde 

podiumkunsten door groep 5B. Wij hopen dat 

iedereen er weer van de optredens genoten heeft. 

Volgende week zijn de ouders/verzorgers van groep 

8A (juf Esther) van harte welkom om de talenten deze 

groep te komen bekijken. 

 

 

GEZOCHT LEGE EIERDOZEN 
Onze voorraad met legen eierdozen is bijna op. Dus 

mocht u nog lege eierdozen hebben dan willen wij 

deze graag voor onze handvaardigheidslessen 

gebruiken. U kunt de dozen inleveren bij Miranda. 

 

SCHOOLVOETBAL 
Binnenkort zal de informatie over het komende 

schoolvoetbaltoernooi bekend zijn en kunnen de 

kinderen van de groepen 5 t/m 8  zich hiervoor 

opgeven. Houdt u de Digiduif dus in de gaten! 

 

OUDERBIJDRAGE 

Er zijn al veel ouders/verzorgers die de ouderbijdrage 

hebben overgemaakt, maar mocht u de ouderbijdrage 

nog niet hebben voldaan, dan verzoeken wij u dit zo 

snel mogelijk te doen omdat wij anders geen 

excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele 

voorstellingen kunnen bijwonen, Sint 

(sinterklaascadeautjes onderbouw/groepscadeau 

bovenbouw, schoencadeautjes, pepernoten/drinken, 

voorstelling etc.) /Kerst (kerstcadeautje leerlingen, 

servetten, kerstgroen, kerstworkshop groep 8 etc.) 

Sportdag (inhuur clinics, eten/drinken, huur 

sportvelden) etc. kunnen organiseren.  De kosten 

voor dit jaar zijn door de MR 

(medezeggenschapsraad) en directie vastgesteld op 

€ 55,- per leerling (€ 22,50  ouderbijdrage en € 32,50 

schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. 
Voor groep 8 € 110,-  (€ 22,50 ouderbijdrage en € 
87,50 kamp).  
 
Dit bedrag kan worden overgemaakt op:  
NL22 INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De 
Albatros, onder vermelding van de naam van uw kind 
en de groep waarin hij/zij zit. 
Wij hebben het liefst dat u het bedrag in 1x voldoet 
dan bent u er ook vanaf  maar  ook in verband met 
de administratie. Mocht u dit niet in 1x kunnen betalen 
mag het bedrag eventueel in termijnen worden 
overgemaakt (rekening houdend met de uitbetaling 
van de kinderbijslag)  
1e termijn voor 10 oktober  
2e termijn voor 10 januari en  
3e termijn voor 10 april  
(2x 20,- per lln en 1x 15,- voor leerlingen van de 
groepen 1 t/m 7 en 2x 35,- en 1x 40,- voor lln groep 
8). 
 
 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
21TOOLKIT: DE ROBOTS KOMEN 
ERAAN! 7+ 

11 november 2017, van 15:00 tot 16:30 | Almere Stad, 
jeugdafdeling  Kosten: € 3,50 

 



 
De robots komen eraan en jij kan ze aansturen! 
Dash! 
Robots zijn er in vele soorten en maten. Van robots in 
de fabriek tot robotstofzuigers en enge robots in films. 
Maar geen enkele robot is zo leuk als Dash!In deze 
workshop ontmoet je Dash en ook zijn blauwe 
vriendje; Dot. Je gaat Dash besturen en 
programmeren. Dit doe je met speciale software op 
een tablet. 
Lukt het jou om Dash te laten scoren met 
basketballen? 
 Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
klantenbalies in de nieuwe bibliotheek of direct via 
iDeal Koop kaarten via iDeal 

 

GELUK VOOR KINDEREN 3+ 

12 november 2017, van 15:00 tot 16:30 | Almere Stad 
- De nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 5,- | Niet-leden € 7,- 

 
Tien rare vogels beleven spannende avonturen. Ze 
worden er ook telkens een beetje gelukkiger van. De 
vogels vliegen, twijfelen en overwinnen. 
Na elk verhaal volgt een levendig gesprek over wat 
kinderen (en grote mensen) nu precies gelukkig 
maakt. 

Deze innemende voorstelling inspireert iedereen in 
zijn zoektocht naar geluk. 

De voorstelling is gebaseerd op het wonderlijke 
voorleesboek “Geluk voor Kinderen” en de 
internationale bestseller “Geluk. The World Book of 
Happiness” van geluksambassadeur Leo Bormans. 

 
Kosten: Leden € 5,- | Niet-leden € 7,- 
Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
klantenbalies in de nieuwe bibliotheek of direct via 
iDeal 

Koop kaarten via iDeal 

 

VOEL EN BELEEF RONDLEIDING BIJ 
ALMERE JUNGLE 
Heb je altijd al een rattenslang willen voelen, of 
een groene leguaan willen aaien? Kom dan naar 
Almere Jungle op stadslandgoed de Kemphaan. 

 
 
Heb je altijd al een rattenslang willen voelen, of een 
groene leguaan willen aaien? 
 
Iedereen krijgt de unieke kans om van héél dichtbij te 
ervaren hoe het gaat met alle dieren van dierenpark 
Almere Jungle. Tijdens een leuke educatieve 
rondleiding kom je het te weten! 
 
De rondleidingen zijn elke zaterdag om 15.00 uur, de 
kosten zijn €2.50. Dit is exclusief entree van €4,- 
 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;a_id=1058;event=tickw_uitvsel;u_id=1737;sid=eeebc04a-cd6a-4ba2-8ac3-cdce500c8aae;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;a_id=1064;event=tickw_uitvsel;u_id=1743;sid=eeebc04a-cd6a-4ba2-8ac3-cdce500c8aae;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;a_id=1064;event=tickw_uitvsel;u_id=1743;sid=eeebc04a-cd6a-4ba2-8ac3-cdce500c8aae;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal

