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EINDE VAN HET SCHOOLJAAR  
Het schooljaar zit er alweer bijna op… 
Vanmorgen liet groep 8 de eindmusical zien 
aan de groepen 5 t/m 7 en ze zijn er klaar 
voor om dinsdagavond op te treden voor 
hun families! Spannend hoor. 
 
Woensdag zal er een verhuizing plaatsvinden van de 
groepen 3 en 4 en 5 en 6. In de rechtervleugel (vanaf 
de voorkant gezien) bevinden zich dan de groepen 1 
t/m 4 en in de linkervleugel de groepen 5 t/m 8. 
 
Donderdagochtend is dan de laatste schooldag…. De 
hele school zal dan om 10.00 uur picknicken op het 
grote plein met hun 10-uurtje. Mocht u nog een leuk 
kleedje hiervoor hebben, en uit willen lenen, kunt u dit 
afgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter zodat 
het nog “echter” op een picknick lijkt! 
 
Donderdagmiddag zal traditiegetrouw om 13.30 uur 
worden afgesloten met een talentenshow op het grote 
plein. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te 
zijn en het jaar met ons af te sluiten! 
 
 

ONDERWIJSASSISTENT EXTRA VOOR 
GROEP 1-2 
Wij zijn heel blij om u te mogen meedelen dat we een 
onderwijsassistent hebben aangenomen voor 5 dagen 
per week in  de groepen 1-2. Haar naam is Claudia 
Waldram en zij is zojuist afgestudeerd aan het ROC 
Flevoland. De afgelopen twee jaar heeft zij stage 
gelopen op de @rchipel in Almere. Zij heeft daar 
gewerkt met methodes die op de Albatros ook gebruikt 
worden, dus die ervaring neemt ze mee naar onze 
school. De aanstelling van Claudia maakt onderdeel uit 
van een pakket maatregelen die we nemen vanwege 
de groepsgrootte in de groepen 1-2 na de vakantie. in 
de vorige Nieuwsbrief heb ik u hierover geïnformeerd. 
De leerkrachten van groep 1-2 hebben met elkaar  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afgesproken hoe Claudia zo effectief mogelijk ingezet 
zal worden, zodat alle kinderen de aandacht krijgen die 
ze verdienen. Wij heten Claudia van harte welkom op 
de Albatros en wensen haar heel veel plezier op onze 
school.  

 
VELE HANDEN…. SPEELVERDIEPING 
Afgelopen dinsdag hebben juf Ellen en juf Ianthe 
samen met een paar geweldige ouders een 
kleuterverdieping opgehaald bij een school in 
Heerenveen. Deze kleuterverdieping moet ook weer in 
elkaar gezet worden zodat in de hal van de kleuters 
meer speelruimte wordt gecreëerd en de kleuters het 
veilig hogerop kunnen zoeken.  
Voor het weer in elkaar zetten van de verdieping zijn 
we op zoek naar een paar handige ouders die ons 
daarbij willen helpen op dinsdagavond 17 juli 
aanstaande vanaf 18.00 uur. Mocht u niet gelijk om 
18.00 uur komen, maar iets later, zijn we ook blij met u! 
Vele handen maken licht werk. Goed gereedschap, 
schroefboormachine met bitjes etc. 
is op school jammer genoeg niet voldoende aanwezig. 
Het zou dan ook prettig zijn als u, uw eigen gereed-
schap mee kunt nemen. 
De kinderen en wij kijken uit naar een nieuwe, 
spannende en uitdagende speel- en werkplek. 
Mocht u ons willen komen helpen dinsdagavond dan 
kunt u dit aangeven via een reactie op deze nieuwsbrief 
of bij een van de kleuterjuffen. Ook als uw kind niet 
meer in een van de kleuterklassen zit kunnen wij uw 
hulp hierbij gebruiken!! 
 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018-2019 
(o.v.) 
 
Dinsdag 11 september - leerlingen vrij (studiedag  
 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober – Herfstvakantie 
 
Vrijdag 23 november – leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Donderdag 6 december – leerlingen vrij (studiedag) 
 
Vrijdag 21 december – leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Maandag 24 dec. t/m 4 januari – Kerstvakantie 
 
Maandag 4 februari – leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Woensdag 6 maart – leerlingen vrij (studiedag) 
 
Vrijdag 29 maart – lln middag vrij (roostervrij) 

Agenda: 
Maandag 16 juli: Wenmiddag 

Dinsdag 17 juli: Afscheidsavond 

musical groep 8 

Donderdag 19 juli: Laatste schooldag 

 Talentenshow 

Vrijdag 20 juli: Vakantie t/m 31 

augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Vrijdag 19 april – Vrij (Goede Vrijdag|) 
 
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei – meivakantie 
 
Donderdag 30 mei/vrijdag 31 mei –  Vrij (Hemelvaart) 
 
Woensdag 5 juni – Leerlingen vrij (Roostervrij) 
 
Maandag 10 juni – 2e Pinksterdag (vrij) 
 
Dinsdag 18 juni – ’s middags vrij  
     (Midzomerbuurtfeest) 
 
Woensdag 19 juni – Leerlingen vrij (studiedag) 
 
Maandag 24 juni  – Leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Vrijdag 12 juli – Leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Maandag 15 juli t/m  vr. 23 augustus – zomervakantie 
 

BO 
Afgelopen half jaar hebben er weer diverse leerlingen 
verrijking gekregen door middel van gitaarlessen van 
Bo van Slijpe, jawel… de zoon van… 
De diverse leerlingen hebben met veel plezier de 
lessen van Bo gevolgd en kunnen inmiddels een aardig 
nootje spelen. We hopen dit volgend jaar ook weer aan 
leerlingen aan te bieden. 
 

 
 

BEDANKOCHTEND 
Afgelopen woensdagochtend vond onze traditionele 
bedankochtend plaats voor u als hulpouders. Wij wilden 
u weer even in het zonnetje zetten voor alle hulp die wij 
afgelopen jaar van u mochten ontvangen bij: het 
voorlezen, flitsen, de bibliotheek, technieklessen, 
Klassenouders, MR-leden, ISOP, Sinterklaas- 
/Kerstfeest, Grote Rekendag, sportdag, knutselen 
Midzomerbuurtfeest, boodschappen doen voor het 
Lentefeest, meefietsen kamp, koken/boodschappen 
doen kamp en nog heel veel andere dingen. Zonder uw 
hulp kunnen we niet en daarom zijn we blij dat u weer 
met zovelen bent gekomen om u te kunnen bedanken. 
Ook de ouders die er niet bij konden zijn willen wij via 
deze weg toch ook nog even bedanken voor alle hulp 
het afgelopen jaar! Hopelijk kunnen wij volgend jaar 
weer op uw hulp rekenen ;) 
 
 
 
 
 
 

GYMROOSTER SCHOOLJAAR 2018-19 
 

 
 
 

OVERBLIJFMEDEWERKERS GEZOCHT 
Flexikids is op zoek naar nieuwe overblijfouders 
Wij zoeken m.i.v. het nieuwe schooljaar een nieuwe 
overblijfouder voor groep 1/2. Wegens het vinden van 
een nieuwe baan stopt onze huidige moeder er helaas 
mee. Wij zoeken vervanging voor haar op de maandag, 
dinsdag en de donderdag. Tevens zijn wij altijd op zoek 
naar reserveouders. Voor het overblijven ontvangt u 
een vrijwilligersvergoeding. Interesse en meer weten? 
Stuur dan een mailtje naar info@flexikids.nl 
 
 

ZOMERLEZEN GROEPEN 3-4 
Voor kinderen is het fijn als ze van lezen houden: ze 
leren nieuwe woorden kennen, ze beleven nieuwe 
avonturen en vergroten zo hun wereld. Daarom is het 
belangrijk veel te lezen.  
Maar wat als uw kind niet zo van lezen houdt of geen 
tijd wil besteden aan lezen tijdens de zomervakantie? 
Dan komt hij/zij in de zogenaamde zomerdip: uit 
onderzoek blijkt dat als kinderen in de zomervakantie 
niet regelmatig lezen, het leesniveau achteruit gaat. 
De Nieuwe Bibliotheek heeft daarom een strippenkaart 
en een leeslogboekje ontwikkeld om kinderen door te 
laten lezen in de zomervakantie. Alle kinderen uit groep 
3 en 4 krijgenvlak voor de zomervakantie een 
strippenkaart en een leeslogboekje.  

Tijd 
Albatr
os 

Maan
dag 

Dinsd
ag 

Woens
dag  

Donder
dag  

Vrijd
ag  

8.30 – 
9.10 

8A  6B  7B 

9.10 – 
9.50 

8B  5B  6B 

9.50 – 
10.30 

7A  MRT 
kleuter
s 9.55-
10.25 

 5A 

10.40 
– 
11.20 

7B    8A 

11.20 
– 
12.00 

6A 5A  4A 8B 

      

13.15 
– 
13.35 

3A   3B 5B 

13.35 
– 
14.35 

3B   3A 6A 

14.35 
– 
15.15 

4A 4B  4B 7A 
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Voor elk geleend boek dat terug wordt gebracht in de 
nieuwe bibliotheek krijgt uw kind een stempel in de 
strippenkaart. 
Als beloning krijgt uw kind bij één (of meerdere) volle 
stempelkaarten aan het einde van de zomervakantie 
een klein aardigheidje en een leesdiploma. Deze is te 
verkrijgen bij de klantenservice. 
Voorlezen, meelezen en samen lezen maakt het lezen 
gezelliger. Hoe meer je kind leest, hoe meer 
leeskilometers er gemaakt worden. 
De strippenkaart kan vanaf de eerste week van de 
zomervakantie tot twee weken na de zomervakantie 
worden gebruikt.  
Veel leesplezier namens de nieuwe bibliotheek!! 
 
 

VERMIST GRIJS NIKE VEST 
Mick uit groep 6B is zijn grijze Nike vest kwijt (grijs met 
een zwart Nike logo). Hij ligt niet in de gevonden 
voorwerpen mand helaas. Mocht u hem zien, zijn naam 
staat erin, wilt u hem dan bij groep 6B afgeven. Alvast 
bedankt.  
 
 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
STRANDSAFARI  
Zaterdag 14 juli zijn het Almeerderstrand en omgeving 
van 10.00 tot 22.00 uur het toneel van de eerste 
StrandSafari: een avontuurlijk strandfeest met o.a. 
muziek, sport, wateractiviteiten. Kom 14 juli naar het 
Almeerderstrand en ga mee op expeditie en dompel je 
onder in kickboksclinics, dansworkshops, vlotvaren, 
suppen, drijvende concerten en 
architectuurrondleidingen. En dat is nog maar een 
greep uit het aanbod, er komen nog steeds activiteiten 
bij.  
Zo is er bijvoorbeeld een jazz en popconcert vanaf het 
water, een kids DJ, muziek bij Vis à Vis, kun je 
meedoen aan een dansworkshop, polo spelen en 
suppen tegelijk, kickboksclinic (18+), vliegeren, vlot 
bouwen en nog veel meer! 
Bij Optimist on Tour kun je zeilen, kanovaren, suppen, 
gamen en ‘lopen op het water’ in de waterbal.  
Let wel: alleen op inschrijving.  
 
Aanmelden hoeft niet, kom gewoon gezellig langs. 
Alleen als je wilt meedoen aan de watersporten van 
Optimist on Tour, vragen we je om je van tevoren in te 
schrijven. Jong of oud, single of samen, goed ter been 

of iets minder, voor iedereen is er iets te doen. 

KIDS SHOW: ROCK FROGS  
Spring, zing en dans je zondag 15 
juli mee met de Rock Frogs op de 
Esplanade? 

Tijdens het rockconcert worden interactieve liedjes 
afgewisseld met vrolijke grappen en leerzame korte 
verhaaltjes over goed eten en voldoende bewegen. 
Tijdens het rockconcert speelt Coole Rocky de gitaar, 
de knappy Boney zingt, Blacky swingt op haar 
basgitaar en de kleine driftkikker Ramyo verzorgt de 
drums. 

 
FESTIVAL ROLLING NATURE 
Zondag 15 juli organiseert Stad & Natuur de tweede 
editie van Festival Rolling Nature. Het natuur- en 
cultuurfestival is bestemd voor iedereen – van 0 tot 100 
- met een groen hart en een frisse neus. En of je nu in 
een bal over het water wilt rollen, plaats neemt in de 
duikboot, of bij één van de aanwezige bussen en trucks 
komt knutselen: op dit festival kan het allemaal! Tussen 
12-16 uur proef, voel en beleef je de veelzijdigheid van 
Stadslandgoed De Kemphaan! De toegang en veel 
activiteiten zijn gratis, voor specifieke activiteiten wordt 
een kleine bijdrage gevraagd van 1 of 2 strippen.  
 
Veelzijdige activiteiten 
Rolling Nature is gebaseerd op de populaire Foodtruck 
Festivals, maar dit keer is het belangrijkste ingrediënt 
niet food, maar de natuur. Als bezoeker kun je aan de 
slag met uiteenlopende activiteiten. Zo kun je aan de 
slag bij de trucks/bussen van Oerz, de Say Kaas 
Photobus, de Doezo Ontdek bus, de Stad en Natuurbus 
en de Kunstbus. Ook zijn diverse natuurorganisaties uit 
Almere aanwezig, natuurlijk Stad & Natuur, maar ook 
het IVN Almere en Staatsbosbeheer. Op cultureel 
gebied hebben we Kapitein Kosto, die met zijn duikboot 
naar de Kemphaan komt. De Duikboot is een 
minitheatertje voor maximaal 12 kinderen tot 12 jaar. 
Helaas...maar volwassenen kunnen er (bijna) niet in. Zij 
kunnen stiekem even door de patrijspoortjes kijken. 
Binnen is het spannend donker en valt er van alles te 
zien en te ontdekken. Wat?...dat is nog geheim! Verder 
zijn er verschillende informatie-, educatie- en doe-
stands, kom je alles te weten over bijen en schapen en 
leiden natuurgidsen je rond door de IVN Bomentuin. 
Omdat je van zo'n festival natuurlijk trek krijg, kun je ter 
plekke bij de stand van Dubbel-Op terecht voor een 
lekker kopje koffie en wat lekkers.  
 
Dit jaar valt de Bijen- en insectendag samen met 
Rolling Nature. Beiden vinden rondom het gebouw van 
Stad & Natuur plaats. 

 
BIJEN- EN INSECTENDAG 
Op zondag 15 juli organiseert Stad & Natuur i.s.m. de 
Imkervereniging de bijen- en insectendag op 
Stadslandgoed de Kemphaan. De activiteiten vinden 
plaats op de locatie van Stad & Natuur 
(Kemphaanstraat 1) en bij de bijenstal. Deze activiteit 

sluit aan bij de Landelijke Open Imkerijdagen.  
- neem een kijkje in de Ids van Dussen Bijenstal bij 
Stad & Natuur op de Kemphaan 
- Demonstraties honingslingeren 
- Bijenwaskaarsjes maken 
- Insecten bekijken en onderzoeken 
- Demonstraties bijenkorfvlechten 
- leuke creatieve workshops 
 
Voor sommige workshops vragen we een kleine 
bijdrage. Deze kan contant en met pin betaald worden 
bij de kassa. De demonstraties ed. zijn gratis te 
bezoeken. 
De bijen- en insectendag vindt tegelijkertijd plaats met 
het festival Rolling Nature, genoeg vermaak dus op het 
landgoed deze dag! 
 



 

 

 
 
 


