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FOUTE KERSTTRUIENDAG 
(Bijna) Alle juffen en heel veel kinderen zaten vandaag 
met een foute Kersttrui op school voor het goede doel: 
“Save the Children”. Leuk dat er zoveel gehoor aan 
onze oproep is gegeven. 
De opbrengst van de inzameling van de flessen tot nu 
toe is:  
Alvast heel hartelijk bedankt voor deze bijdrage 
namens de organisatie. Miranda (admin) zal het bedrag 
(er moeten nog wat flessen naar de Lidl, maar er is 
ong. 60,- opgehaald) morgen meenemen naar de Ugly 
Sweater Run, die in het Vondelpark, zal plaatsvinden 
en georgaiseerd wordt door de stichting Save the 
Children.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERST 
Kerstmenu: De lijsten voor het kerstdiner, dat op 

woensdagavond 19 december van 17.30-19.00 uur 
plaats zal vinden, hangen inmiddels op de deur van de 
klas. Hierop u kunt aangeven wat u gaat maken. Wij 
vragen u een gerechtje te maken voor 10 personen en 
graag zo gevarieerd mogelijk. Wilt u daarom even goed 
kijken wat andere ouders/verzorgers hebben 
opgeschreven om te maken. 
Mocht u zoon/dochter in de bovenbouw zitten en alleen 
naar school komen, wilt u dan even aan hem/haar 
doorgeven wat u gaat maken zodat hij/zij het op de lijst 
kan zetten. Er zal ook bij ieder buffet een tafel zijn voor 
halal hapjes.  
 
Op internet/pinterest zijn leuke ideeën voor het 
kerstdiner te vinden. 

 
    
Kerstkaarten: 
Ook dit jaar worden er weer door de hele school 
kaarten gemaakt voor het verzorgingstehuis. De 
kaarten zullen op dinsdagmiddag 18 december door 
groep 7B daar worden rondgebracht. 
Ook zullen er kaarten gemaakt worden voor de actie 
van het Ouderenfonds. Zij zullen er dan voor zorgen dat 
de kaarten bij eenzame ouderen terecht komen. 
 

Kerststukjes: 
Dinsdag 18 december zullen er door de leerlingen ook 
weer kerststukjes worden gemaakt. Hiervoor moeten de 
kinderen van de groepen 1 t/m 7 maandag 17 
december een bakje/oase/ versiering en een kaars 
meenemen in een tas voorzien van naam. In de kar met 
flessen lag al een tasje met huisjes erop, zonder naam, 
met kerstversiering. Mocht iemand hem kwijt zijn hij ligt 
bij de administratie (Alleen het bakje ontbrak nog en de 
kaars).  De groepen 8 hoeven niets mee te nemen. Zij 
krijgen op dinsdagochtend 18 december van 10.00-
11.30 uur een workshop kerststukjes maken bij Ranzijn. 
 

Agenda: 
Maandag 17 december: Kinderraad 

bijeenkomst 

Woensdag 19 december: Klassenouderbijeen-

komst 8.30 uur 

Kerstdiner 17.30- 

    19.00 uur 

Vrijdag 21 december: Leerlingen vrij 

Maandag 24 dec./4jan: Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kerstdiner: 
Op woensdagavond 19 december vindt het traditionele 
kerstdiner plaats. De leerlingen mogen in hun mooie 
kleding naar school om te smullen van alle lekkernijen 
die hiervoor door de ouders zijn gemaakt.  
Voor het kerstdiner moeten ze op dinsdag 18 december 
een bord/beker en bestek (allen voorzien van naam) in 
een plastic tas, ook voorzien van naam. mee naar 
school nemen.  
De entree voor het kerstdiner is via de halletjes van het 
grote schoolplein en de zij-ingang van het kleine 
schoolplein. De deuren gaan om 17.20 open en wij 
willen u verzoeken om de klas zo snel mogelijk weer te 
verlaten zodat er op tijd met het kerstdiner kan worden 
begonnen. Alleen de ouders die zijn uitgenodigd om bij 
het kerstdiner aanwezig te zijn blijven in de groep of bij 
het buffet in de hal. Vanaf 19.00 uur – NIET EERDER – 
kunt u uw zoon/dochter binnen ophalen bij de deur van 
de klas. Mocht uw zoon/dochter toch alleen naar huis 
mogen wilt u dit dan van tevoren aangeven bij de 
leerkracht.  

 
Gluhwein en warme chocolademelk 
U bent van harte welkom om tijdens het kerstdiner, 
vanaf half 6, een gratis gluhwein of warme 
chocolademelk te komen drinken op het Zeemeeuw-
plein voor de gezelligheid. Wij verzoeken u, mocht u 
niet blijven maar op een later moment hiervoor 
terugkomen, dan gebruik te maken van de ingang van 
het kleine schoolplein zodat de deuren van het grote 
schoolplein op slot kunnen en de zijdeuren in de 
halletjes dicht, zodra het kerstdiner begint.  
   

KAARSEN MAKEN 
Afgelopen week hebben de groepen 1 t/m 4 een 
workshop kaarsen maken gehad. 
De groepen 1/2 maakten een poppetjeskaars van 
bijenwas met de warmte van hun eigen handen. De 
leerlingen van de groepen 3 en 4 leerden kaarsen 
maken met warm kaarsvet. Ze moesten een stokje met 
daaraan een lontje iedere keer in een kaarsvet badje 
dopen en dat een paar keer herhalen. Zo ontstond er 
een echte kaars! Ook maakten ze daarbij van klei nog 
een kaarsenhouder zodat de kaars ook mooi op tafel 
kan staan. Ze vonden het een erg leuke workshop. 
Dit soort workshops kunnen alleen gegeven worden 
door de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Net 
als de voorstellingen en excursies die plaatsvinden. 
 

 

 

 

MAD SCIENCE KOMT BIJ ONS OP  

SCHOOL! 

Dit schooljaar komt er een gekke wetenschapper van 
Mad Science de naschoolse  

Techniek & Wetenschap cursus verzorgen. 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire Science 
show, kunnen kinderen zich opgeven voor de 
Wetenschap & Techniek cursus.  
(Let op dit zijn weer spiksplinternieuwe lessen)  

Kinderen worden gedurende 6 weken lang 
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en spectaculaire demonstraties!  

Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de 
professor de Techniek en Wetenschap die daarachter 
zit uitleggen.  

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte 
slimme wetenschapper!  

Kinderen leren over beweging,licht en magneten.  

Er komt van alles aan bod! 

Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen 
spelenderwijs in aanraking met verschillende aspecten 
van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te 
onderzoeken en te ontdekken, maar ook om 
hypotheses te maken en te analyseren.  

Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast 
te maken voor Techniek & Wetenschap. Met behulp 
van de knotsgekke wetenschappers, spannende 
demonstraties en leuke activiteiten komen steeds meer 
kinderen in aanraking met de wereld van Techniek & 
Wetenschap! 

Geef je nu op via onze website: 
nederland.madscience.org  

Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan. 

BETALEN OUDERBIJDRAGE 2018-2019!! 
Onderwijs in Nederland is gratis. Het geld dat wij van 
de overheid krijgen is alleen voor de aanschaf van 
leermiddelen, inventaris en klein onderhoud van het 
gebouw, inhuren van invallers, salaris personeel. 
Omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van 
kinderen om, naast het leren, de leerlingen ook 
cultuureducatie, door middel van voorstellingen in- of 
buiten de school, aan te kunnen bieden, natuureducatie 
door middel van excursies, Sint- en Kerst-/Lentefeest te 
kunnen vieren, afscheid groep 8, workshops en 
sportdag te kunnen organiseren etc. zijn wij 
genoodzaakt een “vrijwillige” eigen bijdrage per kind 
hiervoor te vragen (dit geld wordt dus niet gebruikt voor 
potloden en dergelijke) van € 22,50 per leerling.  
 
Om het schoolreisje te organiseren is een verplichte 
bijdrage van € 32,50 vastgesteld voor de groepen 1 t/m 
7. (Het grootste gedeelte hiervan gaat naar het 
busvervoer). 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/Utrecht


De kosten voor het 3-daagse kamp van groep 8 zijn: € 
87,50 
 
Mocht u de ouderbijdrage nog niet voldaan hebben dan 
verzoeken wij u het te betalen bedrag per kind zo 
spoedig mogelijk over te maken op onze rekening.  
Groep 1 t/m 7 totaal € 55,- (22,50 en 32,50) 
Groep 8  totaal € 110,- (22,50 en 87,50) 
 
ASG inz. De Albatros       NL22INGB0000 060637 
Onder vermelding van de naam van de leerling(en) en 
groep(en)  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

BUITEN ON ICE 
Vanaf zaterdag 15 december t/m zondag 6 januari kun 
je dagelijks schaatsen op de overdekte ijsbaan van 
meer dan 500 m2 groot in Almere Buiten van 11.00-
21.00 uur 

Kom je ook heerlijk schaatsen? Of wil je alleen komen 
kijken en wat eten en drinken? Dat kan natuurlijk ook.  
 
Tarief: 60 minuten schaatsen € 3,= p.p. Neem je eigen 
schaatsen mee. 
Schaatshuur € 2,= (verkrijgbaar in maat 32 t/m 45) 
Een uur lang schaatsen met jouw klas! 
Schoolschaatsen € 2,= (inclusief schaatshuur) 
 
LET OP! Klapschaatsen en noren zijn niet toegestaan 
op de ijsbaan 
 
http://www.buitenonice.nl/  
 
 

BOSAVONTUREN VOOR SPEURNEUZEN 
Een tocht voor speurneuzen en knutselaars. Leren van 
de natuur. Iedere maand een ander thema en een 
cadeau voor de basisuitrusting voor speurneuzen. 

Spelenderwijs leer je vanalles over de natuur tijdens 
deze speur/struintocht door de Almeerse bossen. Je 
krijgt een cadeau die je meteen kunt gebruiken tijdens 
de wandeling.  
Na de tocht ga je aan de slag met de materialen die je 
hebt gevonden tijdens de wandeling. In de vorm van 
een spel, knutselen of iets anders leuks.  
Elk maand is er een ander thema én krijg je een ander 
cadeau om je basisuitrusting voor speurneuzen uit te 
breiden  
 
voor meer informatie of om te boeken: klik 'meer 
informatie' 
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-
almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout  
Zondag van 10.30 tot 12.30 uur 
 
 

KERST OP DE KEMPHAAN 

Al in de kerstsfeer? Dat gaat zeker gebeuren op de 
Kemphaan waar Stad & Natuur het sfeervolle 
Kerstfestival organiseert met creatieve workshops voor 
kinderen. 

Al in de kerstsfeer? Dat gaat 
zeker gebeuren op de 
Kemphaan, waar Stad & 
Natuur het sfeervolle 
Kerstfestival organiseert met 
creatieve workshops voor 
kinderen. Zondag 16 
december is er voor jong en 
oud van alles te doen en te zien op het Stadslandgoed. 
Kerstgevoel gegarandeerd! Bezoek de levende 
kerststal in de Schaapskooi, een prachtig schouwspel 
uitgevoerd door Theaterschool Almere. Buiten de 
Schaapskooi zingt een authentiek Dickenskoortje 
mooie Christmas Carols. Maak je eigen creatieve 
kerstdecoratie in een van de workshops en geniet van 
zang- en toneelvoorstellingen. En daarna lekker 
opwarmen bij het kampvuur waar je je eigen verse 
stokbroodje kunt bakken. Kaartjes voor de opvoering in 
de kerststal en de workshops kun je op onze website 
reserveren, vol=vol. 
 
https://www.stadennatuur.nl/  
zondag van 14.00-18.00 uur 
 

 
KERST MEEZING CONCERT 
Kom weer gezellig meezingen met bekende 
kerstliedjes, onder begeleiding van een groot orkest en 
Almeerse podiumtalenten! 16 december in KAF. 

Het Kerst meezingconcert is een jaarlijks terugkerend 
feestje waar Almeerders met het hele gezin samen 
kerstliedjes kunnen zingen onder begeleiding van de 
talenten van het Almeers Jeugd Symfonie Orkest en de 
Theaterschool Almere. Een feestelijke middag waar je 
in je mooiste kleding naar toe gaat als opwarmer voor 
de kerstdagen. Binnen is het warm en behaaglijk, er is 
warme chocolade en glühwein. Samen zingen en 
genieten we van bekende en minder bekende 
kerstliedjes. Komt allen tezamen! 
 
Theaterschool Almere 
 
Voor acteer les, Musicalles (dans, zang en acteren), of 
zangles moet je bij Theaterschool Almere zijn! Voor je 
hobby en plezier? Of voor talenten die misschien wel 
meer wil met theater, musical, tv of film? Bij 
Theaterschool Almere kun je je basis leggen en je door 
ontwikkelen. Daarnaast casten ze regelmatig kids voor 
verschillende opdrachten! 
 
Almeers Jeugd Symfonie Orkest 
 
Het Almeers Jeugd Symfonie Orkest (AJSO) is van vele 
markten thuis. Het orkest geeft jaarlijks zo’n 10 
concerten. Op het repertoire staan klassieke en lichte 
werken, film-, rock- en jazzmuziek. De groep jonge 
musici is een graag geziene gast bij allerlei 
evenementen en begeleidt regelmatig solisten, zangers 
en koren. 
 

http://www.buitenonice.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/bosavonturen-in-het-almeerderhout
https://www.stadennatuur.nl/


http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-
2019/kerstmeezingconcert/  
zondag van 16.00-18.00 uur 
 

JEUGDVOORSTELLING 4+: HET BOEK 
VAN EEKHOORN 

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

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

 
In het gezellige boomhuisje van Eekhoorn wordt op een 
mooie voorjaarsdag een geheimzinnig pak afgeleverd. 
Er zit een heel oud boek in dat heet 'Het Sprookje van 
de Winter'. 
Als Eekhoorn de prachtige omslag bestudeert leest hij 
een waarschuwing: “Pas op, heel voorzichtig lezen: dit 
is het spannendste boek van de wereld!" Daar moet 
Eekhoorn hartelijk om lachen, een boek is maar een 
boek en sprookjes zijn toch niet echt! 

Eekhoorn begint te lezen en bekijkt nieuwsgierig een 
tekening waarop een woeste winterkoning staat 
afgebeeld. Als Eekhoorn spottend grapjes maakt over 
de sprookjesfiguur, gebeurt er iets heel onverwachts … 
De afgebeelde Koning Winter komt lachend uit het boek 
tevoorschijn en … de net in het bos aangebroken lente 
maakt plaats voor sneeuw, ijs en ijzige koude. Gelukkig 
weet Eekhoorn, geholpen door zijn bosvrienden, de 
winter weer terug in het boek te krijgen. 

Het Sprookje van Koning Winter is een spannend en 
visueel zeer aantrekkelijk interactief poppenspel waarbij 
gelukkig ook veel te lachen valt! 
  

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

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

Koop kaarten via iDeal 

 

EXPOSITIE: A KIND OF MAGIC 

10 december 2018 t/m 3 januari 2019 | Bibliotheek Stad 

Kosten: Gratis 

 
Expositie in aanloop naar de 'Harry 
Potter 20 jaar' dag. 
Vanaf 10 december is in bibliotheek 
Stad een expositie te zien die 
geïnspireerd is op de magische 

wereld van Harry Potter. Van illustraties van bekende 
sleutelfiguren van het boek tot aan toverstaffen en 
Mandrakes. 
 
 

http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/kerstmeezingconcert/
http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/kerstmeezingconcert/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2317;a_id=1450
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2317;a_id=1450

