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BESTE WENSEN 
Allereerst willen wij u een goed 2019 wensen en hopen 
dat u een fijne vakantie hebt gehad. De komende 
maanden staan er nog een heleboel activiteiten op de 
planning zoals de toetsen voor de komende rapporten, 
de Nationale Voorleesdagen, sportdag, schoolreisje, 
kamp groep 8, het Midzomerbuurtfeest thema Tropisch, 
eindmusical kortom nog een druk half jaar en dan zit er 
alweer een schooljaar op! 
 
 

VERTREK JUF JANNEKE 
Beste ouders, 

Helaas moet ik u mededelen dat juf Janneke, onze 
Intern Begeleidster voor de groepen 1 t/m 5, de 
Albatros per 1 maart a.s. gaat verlaten.  Zij heeft een 
baan als IB-er gevonden dichterbij huis. Op dit moment 
is zij dagelijks minimaal 2 uur reistijd kwijt van haar 
woonplaats naar school en met de toenemende drukte 
op de weg is zij zich gaan oriënteren op een werkplek 
vlakbij haar huis. Sneller dan zij zelf had verwacht 
kwam een mooie vacature op een school in Tiel voorbij. 
Wij hebben het volste begrip voor de keuze van juf 
Janneke, maar de school raakt op korte termijn een 
zeer bekwame collega kwijt. Janneke heeft een heel 
goed contact met kinderen, ouders en leerkrachten, 
weet haar weg te vinden met externe partners en is 
bovenal gewoon een heel fijne collega! Wij zullen haar 
ontzettend missen.  

Ondertussen zijn wij aan de gang gegaan met de 
opvolging van juf Janneke. In deze tijd van grote krapte 
op de arbeidsmarkt geen eenvoudige klus. Er is een 
vacature opengesteld voor een IB-er in 1e instantie voor  

 

 

 

 

 

 

 

 

de groepen 1 t/m 4. Wim Bos zal de IB taken voor de 
groepen 5 overnemen. Met Janneke is afgesproken dat 
zij zal zorgen voor een goede overdracht naar de 
nieuwe collega, ook als deze nog niet per 1 maart 
beschikbaar is. Met ons bestuur is afgesproken dat 
indien noodzakelijk naar een tijdelijke oplossing wordt 
gezocht zodat de doorgaande lijn bewaakt blijft. 
Natuurlijk houd ik u over ontwikkelingen op dit gebied 
op de hoogte. Mocht u nog vragen hebben over 
bovenstaand bericht, dan kunt u deze natuurlijk kwijt bij 
juf Janneke zelf of bij ondergetekende.  

Met vriendelijke groeten, 

Luc de Boer  

 

MR BRIEVENBUS 
In het kantoortje van Miranda hangt sinds deze week 
een brievenbus voor de MR (Medezeggenschapsraad 
welke bestaat uit ouders en leerkrachten). Hierin 
kunnen ouders en leerkrachten eventuele zaken die zij 
onder de aandacht willen brengen, met betrekking tot 
het onderwijs en alles wat daarmee indirect heeft te 
maken, via een brief deponeren.  
 
 

NIEUWE DEURBEL/CAMERA’S 
Sinds deze week hangen er bij de hoofdingang 
beveiligingscamera’s met als doel:  
1. Bewaking in verband met toegang en schade door    

Vandalisme en diefstal  

2. 24-uurs toezicht  

3. Herkenning of identificatie van personen die bij   

    gebeurtenissen betrokken zijn geweest  

4. Bevorderen van het gevoel van veiligheid  

5. Preventie van onwenselijk gedrag  

6. Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten  

7. Ter beveiliging van dure gebruiksgoederen 
 
Dit vooral om de overlast van hangjongeren ’s avonds 
tegen te gaan en het bijbehorende afval wat ze daarbij 
achterlaten. Aangezien zij ook vernielingen aanrichten 
kunnen wij dit bij eventuele schade dan ook op hen 
verhalen. Het protocol met betrekking tot het 
cameratoezicht zal nog door de MR worden vastgelegd. 
 
Er is ook een nieuwe deurbel geinstalleerd waarmee 
we kunnen zien wie er voor de deur staat en de deur 
van een afstand bedienen. Wilt u de nieuwe bel 
gebruiken. De oude bel kunt u ook nog steeds 
gebruiken als er op de nieuwe bel niet wordt 
gereageerd  De deur zal dan handmatig of ook op 
afstand worden opengemaakt. 
 

Agenda: 
Maandag 14 januari:  start Citoweken 

Vrijdag 18 januari: Gevleugeld podium 

1/2C 

Woensdag 23 januari: start Nationale  

    Voorleesdagen 

Maandag 28 januari:  MR vergadering 

Vrijdag 1 februari:  Gevleugeld podium 7A 

Vrijdag 1 februari: Afsluiting Nationale 

Voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

NASCHOOLSE SPORT – FREERUNNEN 
Woensdag 16 januari kunnen de leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 meedoen met de naschoolse sport van 
juf Patricia, dit keer Freerunnen. De leerlingen kunnen 
hier maandag een inschrijfformulier voor meenemen 
dat ze voor woensdag moeten inleveren als ze mee 
willen doen. 
 

Naschoolse sport: schaatsen 
Aanstaande maandag kunnen de leerlingen ook een 
formulier meenemen voor de naschoolse sport 
schaatsen. Het schaatsen zal in februari plaatsvinden 
maar de leerlingen kunnen zich vanaf maandag 
hiervoor inschrijven. Vol = vol. 

 
OUDERBIJDRAGE 
Het onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch 
om een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen 
excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele 
voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag 
etc. kunnen organiseren.  
De ouderbijdrage en de kosten worden jaarlijks in 
overleg met de directie en de Medezeggenschapsraad 
vastgesteld.  

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 zijn 
vastgesteld op €55,- euro (22,50 vrijwillige bijdrage en 
32,50 schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. 

Voor groep 8 € 110,- euro (inclusief 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. 

Leerlingen die vanaf januari zijn ingestroomd betalen 
42,50 (10,- vrijwillige bijdrage en 32,50 schoolreisje). 

Mocht u het bedrag niet in 1x kunnen voldoen mag het 
eventueel in termijnen worden overgemaakt. 

Mocht u het voor u betreffende bedrag nog niet hebben 
overgemaakt dan verzoeken wij u dit zo spoedig 
mogelijk te doen. 

JUMBOVOETBALTOERNOOI GROEP  
2 T/M 4 ISM FC ALMERE 
Voor de 5e keer op rij organiseert FC Almere in 
samenwerking met JUMBO supermarkt Almere-Haven het 
Jumbo Schoolvoetbaltoernooi voor groep 2 t/m 4 jongens 
en meisjes. Een team bestaat uit 4 kinderen maar er mag 
zo vaak gewisseld worden als je wilt. Een wedstrijd duurt 
10 minuten. 
Er is er dit jaar voor gekozen om het op 1 mei 2019 te 
houden, deze datum valt in de meivakantie. Hierdoor kan 
het toernooi over de hele dag verspreidt worden.  
Het is de bedoeling om het gezelligste schoolvoetbal 
toernooi te hebben en dat vooral plezier bij iedereen 
voorop staat. 
Je wil hier als speler, ouder, opa en oma zeker bij zijn. 
Schrijf je team dus snel in, door op de inschrijf button te 
klikken. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van 
dit toernooi. Het belangrijkste is dat de kinderen een leuke 
dag hebben en eventueel voor het eerst kennis maken met 
voetbal. Mocht u een team samen stellen dan kunt u dat 
aanmelden via:  

https://www.fcalmere-schoolvoetbal.nl/ 

 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
WINTERSE WOLLEN WANTEN 
WANDELING 
Heb jij ze al zien hangen? Wat raar! Wanten die in de 
bomen hangen op de Kemphaan? Wat is er aan de 
hand? Stad &Natuur heeft de jaarlijkse Winterse Wollen 
Wanten Wandeling uitgezet. 

Heb jij ze al zien hangen? Wat raar! Wanten die in de 
bomen hangen op de Kemphaan? Wat is er aan de 
hand? Stad & Natuur heeft de jaarlijkse Winterse 
Wollen Wanten Wandeling uitgezet. Een speurtocht 
waar met wanten de route wordt uitgezet. Deze 
speurtocht kan vanaf 16 december tot en met de 
voorjaarsvakantie gedaan worden. Dus lekker naar 
buiten! 
 
De gekleurde wanten wijzen de weg en als er een geel 
schapennummertje bij hangt, hoort er een doe- of 
denkopdracht bij. Onderweg kom je van alles te weten 
over de natuur in de winter, bijvoorbeeld hoe 
verschillende dieren in de winter overleven, welke 
vogels je ziet, wat er in de winter anders is in het bos, 
etc. Doe dit jaar ook mee met het maken van een groot 
natuur kunstwerk. Verzamel tijdens het wandelen 
mooie takken, bladeren, veren of pluimen en creëer 
mee! 
 
De opdrachten zijn geschikt voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd, soms is de hulp van (groot)ouders 
misschien nodig. Jongere kinderen vermaken zich met 
het speuren naar de wanten. Ook staan er leuke 
weetjes voor papa, mama, opa en oma. Al met al een 
heerlijke tocht door het bos voor het hele gezin van ca. 
2 kilometer, die extra spannend is door het volgen van 
de verschillende wanten. De route gaat grotendeels 
over zandpaden, het kan glibberig zijn, goed schoeisel 
is daarom aan te raden. 



 
De route begint bij Stad & Natuur, Kemphaanstraat 1, 
en is op eigen gelegenheid te doen. Het bijbehorende 
opdrachtenblad is tegen een kleine vergoeding van € 
1,00 verkrijgbaar bij Stad & Natuur op werkdagen 
tussen 09.00 - 17.00 uur of kan gedownload worden via 
deze website. Tussen 24 december en 1 januari is Stad 
& Natuur gesloten, u kunt de speurtocht wel op eigen 
gelegenheid downloaden en lopen. 
http://winkel.stadennatuur.nl/producten/wintersewollenw
antenwandeling2018-2019.html  
 

 
 

 
 

JEUGDTHEATER 6+: LOENA'S 
STERRENNACHT 

13 januari 2019, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, 
de nieuwe zaal 

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

 
In een huisje aan de rand van de stad woont Loena, het 
vrouwtje van licht. Als het bijna donker is wandelt 
Loena door de stille stad en steekt ze één voor één 
straatlantaarns aan. Toch heeft niemand uit de stad 
Loena ooit gezien …. 
Het verhaal begint in een huisje aan de rand van de 
stad. Het huisje van Loena, het vrouwtje van licht. Als 
het bijna donker is en je de sterren kunt zien fonkelen, 
wandelt Loena door de stille stad. Eén voor één steekt 
ze de straatlantaarns aan. Toch heeft niemand uit de 
stad Loena ooit gezien…. 
Geniet van dit verhaal over zien en gezien worden, in 
het licht en in het donker. Met lichtbeelden, 
schaduwfiguren, poppen, live filmbeelden en met 
prachtige muziek en liedjes.  

 
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 
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