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KERSTSTUKJES MAKEN 
Volgende week zullen er weer kerststukjes worden 
gemaakt. Wilt u uw kind hiervoor oase, een waterdicht 
bakje, een kaars en wat versiering meegeven in een 
tasje voorzien van naam. Dit moet maandagochtend 
18 december op school aanwezig zijn. Voor 
kerstgroen wordt gezorgd.  
De leerlingen van groep 8 gaan dinsdagochtend 19 
december van 10.00 tot 11.30 uur naar Ranzijn om 
daar een workshop kerststukje maken te volgen. 
Deze leerlingen hoeven niets mee te nemen, alles 
hiervoor wordt verzorgd.  

 
INTEKENLIJSTEN KERSTDINER  
De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen weer op 
de deuren van de klassen. Wij willen u vragen of u 
voor de groep van uw kind iets wil maken voor 
maximaal 10 personen en te kijken wat er al op de lijst 
staat zodat er een zo gevarieerd mogelijk buffet 
ontstaat. Er zal in ieder halletje een halal hoek zijn en 
ook een deel voor toetjes. Het is het handigst als u uw 
gerecht op een wegwerp schaal of bord presenteerd 
zodat wij niet met borden/schalen blijven zitten of u 
uw schaal/bord niet meer terug kunt vinden. 
Mocht uw zoon/dochter ergens allergisch voor zijn, 
wilt u dit dan voor de zekerheid nog een keer 
doorgeven aan de leerkracht en eventueel s’avonds  
aan de ouders die bij het buffet zullen helpen. Er zijn 
veel ideeen op Pinterest en Google te vinden over 
kinderkerst-buffetten, maar onderstaand nog enkele 
ideeen.  
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERSTDINER  
Woensdagavond zijn alle leerlingen van harte welkom 
om in feestelijke kleding aan te schuiven bij het 
kerstdiner op school. Voor dit diner moeten ze 
maandag/dinsdag een bord/beker/bestek (allen 
voorzien van naam) meenemen in een plastic tasje 
(ook voorzien van naam) zodat de tafels gedekt 
kunnen worden.  
De entree voor het diner is via het grote plein. De 
deur gaat om 17.20 uur open. Graag ontvangen wij 
alle kinderen op tijd! Het eten kunt u op het buffet in 
de betreffende halletjes neerzetten. Alleen de ouders 
die zijn uitgenodigd om bij het diner aanwezig te zijn 
blijven op school. Wij verzoeken de overige ouders 
om de school direct om 17.30 uur te verlaten zodat de 
groepen op tijd kunnen beginnen aan het diner en de 
warme gerechten warm gegeten kunnen worden. Er 
zullen in iedere groep wat foto’s gemaakt worden die 
op het afgesloten deel van onze website zullen komen 
te staan.  
Als het goed is komt de Kerstman deze avond ook 
nog even langs met een kleine attentie voor de 
leerlingen. 
De deuren van de school zullen om 19.00 uur (niet 
eeder) weer worden opengemaakt. U kunt uw 
kind/kinderen voor de veiligheid dan binnen bij de klas 
komen ophalen.  
 
 

BEZOEK VAN DE VUILNISMAN 
Afgelopen woensdag kregen we bezoek van 2 
vuilnismannen met hun wagen en kregen alle 
leerlingen een uitleg over hoe de vuilniswagen werkt. 
Dit ook in het kader van “Almere geeft energie”.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda: 
Dinsdag 19 december: Groep 8 naar 

Ranzijn 10-11.30 u 

Woensdag 20 december: Kerstdiner van  

    17.30-19.00 uur 

Vrijdag 22 december: Leerlingen vrij 

Maandag 25 december t/m 

Vrijdag 5 januari 2018: Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
BUURTWHATSAPP  
In bijna elke wijk van Almere-Buiten is een BuurtApp 

actief. Een Appgroep opgezet vóór bewoners dóór 

bewoners. Ondersteund door Politie Almere Buiten en 

de gemeente Almere. 

Geen gezelligheid, maar alleen ingezet bij verdachte 

situaties in uw wijk of een zoekactie waarbij de politie 

onze hulp inzet.  U kunt er dus vanuit gaan dat een 

melding op de App altijd om iets dringends gaat 

waarbij we met elkaar de buurt veilig kunnen houden. 

 

In de afgelopen jaren is gebleken dat in de wijken 

waar een BuurtApp actief is, minder inbraken of 

incidenten zijn. Maar december is en blijft een 

onrustige maand met veel (illegaal) vuurwerk, 

vernieling en inbraken. Helaas ook in Almere-Buiten. 

Maar met elkaar kan de omvang zeker minder 

worden. Want hoe meer mensen zich aanmelden voor 

de App, hoe groter de pakkans. En in vele gevallen 

slaat een zorgvuldige dief een waakzame buurt over. 

 

Ook rondom de scholen is het vaak onrustig rondom 

de Kerstvakantie. Vernieling van ruiten, hekwerk, 

vuilnisbakken of speeltoestellen is aan de orde van de 

dag. Scholen draaien deels voor deze kosten op en 

dat gaat ten koste van onderwijsgeld. Zonde!  

 

Nu is dan ook het perfecte moment om u aan te 

melden voor de BuurtApp in uw buurt en samen met 

uw buren uw buurt veilig te houden.  Aanmelden is 

heel simpel, maar verschilt per wijk. Op de website 

https://veilig.almere.nl/veilig/buurtappgroepen/  ziet u 

waar u zich aan kunt melden voor uw wijk.  

 

Op zaterdag 16 februari kunt u op het Globeplein een 

gratis sticker ophalen bij het kraampje van de 

buurtpreventie om te laten zien dat u meedoet aan de 

BuurtApp. Ook kunt u er terecht voor meer informatie 

bij één van de beheerders.  

 

 
 
BETALING OUDERBIJDRAGE 

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 (zoals afgelopen week voor de groepen 1 

t/m 4 met Sinterklaas en komende week voor de 

groepen 5 t/m 8 met Kerst en er nog meer volgen 

gedurende het jaar), Kerst (kerstcadeautje leerlingen, 

servetten, kerstgroen, kerstvoorstelling 5 t/m 8 

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. 
(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 
 
KIDS: MAAK JE EIGEN KERSTKAARTEN 
Workshop 
Kom je zaterdag 16 december naar de Foodpassage 
en doe mee aan de workshop "Maak je eigen 
kerstkaart". 

 
 
De workshop wordt gegeven tussen 10.00 en 
15.00 uur en heeft als thema 'eten'. 
 
Toegang is gratis. 
 

 
WINTER VILLAGE ALMERE 
Culinair 
Dit jaar tovert Winter Village Almere het Forum 
om tot een winters dorp. Kom vanaf 15 
december naar de sfeervolle openlucht ijsbaan 
en proef de winterse gezelligheid! 

 
Doe mee met een van de veelzijdige sportieve 
activiteiten op het ijs en warm jezelf daarna op met 
een heerlijk kop chocolademelk met poffertjes. 

https://veilig.almere.nl/veilig/buurtappgroepen/


Winter Village Almere biedt bezoekers de 
mogelijkheid om elkaar op een unieke plek te 
ontmoeten in een mooie en bovenal gezellige 
winterse sfeer. Kom je ook? 
 
Om te kunnen schaatsen op de buiten ijsbaan van 
Winter Village Almere heb je een toegangskaart 
nodig, die je zowel aan de kassa als online* kunt 
kopen. 
 
Entree ijsbaan: € 7,00 per persoon (voor de duur van 
2 uur) 
Schaatshuur: Gratis 
Verhuur schaatsen van maat 28 t/m maat 50, voor de 
allerkleinsten zijn er stabiele glij-ijzers in bruikleen. Je 
mag ook gebruik maken van je eigen schaatsen. Let 
op: geen Noren of klapschaatsen. 
 
 

21TOOLKIT: PROGRAMMEER JE EIGEN 
KERSTGAME 7+ 

16 december 2017, van 15:00 tot 16:30 | Bibliotheek 
Stad, het nieuwe lokaal 

Kosten: € 3,50 

 
Bij 21ToolKit kun je deze maand je eigen kerstgame 
programmeren! Hoe cool is dat? Kerstbomen, 
cadeautjes, een kerstman met zijn lievelingsboek? Jij 
verzint wat er allemaal in jouw game komt. 

 
Kosten: € 3,50 

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

Koop kaarten via iDeal 
 
 

 

 

 

 

 

JEUGDVOORSTELLING 3+: BINO 

17 december 2017, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

 
Rick en Lidion zijn de allerbeste vrienden van de hele 
wereld! Samen reizen ze naar de Noordpool op zoek 
naar Bino, de sneeuwwitte pinguïn. 
Dat is bijzonder! Een sneeuwwitte pinguïn, zou die 
wel echt bestaan? Onderweg beleven ze geweldige 
avonturen, bouwen ze een sneeuwkasteel en zingen 
ze prachtige liedjes. Bino is gebaseerd op de 
prentenboeken van Marcel van Driel en Vera de 
Backker. 

 
Kosten: leden € 5,- | niet-leden € 7,- 

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

Koop kaarten via iDeal 
 
  
 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1788;a_id=1095
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1784;a_id=1091
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1788;a_id=1095
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1784;a_id=1091

