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LETTERFEEST GROEP 3 
Op woensdag 27 februari vieren de leerlingen het 
jaarlijkse letterfeest vanaf 8.45 uur. Via een speurtocht 
met vragen komen de kinderen met een 
ouder/verzorger of opa/oma langs alle letters die de 
kinderen inmiddels hebben geleerd! Mocht u er niet bij 
kunnen zijn wilt u dit dan doorgeven aan de juf zodat 
uw zoon/dochter met een andere ouder/verzorger mee 
kan lopen. Het gaat weer een feestelijke ochtend 
worden!! Via Digiduif hebben de ouders/verzorgers van 
de leerlingen begin februari hiervoor een uitnodiging 
ontvangen.  
 
 
 

 

 

      

      

AFSCHEID JUF JANNEKE 
Op vrijdag 1 maart aanstaande vliegt juf Janneke 
helaas uit het Albatros nest naar een school dichterbij 
huis.Daarom willen wij haar die dag verrassen met een 
leuk feestje van 15.15  tot 16.30 uur op het 
Zeemeeuwplein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen is van harte welkom om dan afscheid van 
haar te nemen onder het genot van een hapje en een 
drankje.  Er ligt dan ook een boek klaar waarin u 
eventueel nog een persoonlijke boodschap voor haar 
kunt achterlaten.  

NIEUWE IB-ONDERBOUW 
Inmiddels hebben wij een opvolgster gevonden voor juf 
Janneke per 1 april: Alma Smand. Zij is momenteel 
werkzaam als IB-er op de Columbusschool in Almere 
Poort. Zij zal zichzelf nog voorstellen in een volgende 
nieuwsbrief. 

SVP ACCOUNT ACTIVEREN EN KIND(eren) 
KOPPELEN SCHOUDERCOM.NL 
Mocht u SchouderCom nog niet geactiveerd hebben, 
wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen via het bericht 
dat u via de mail van SchouderCom heeft ontvangen.  
Wilt u niet vergeten na het aanmaken van een 
account uw zoon/dochter aan uw account te 
koppelen. 

 
PETITIE - STAKING 15 MAART 
Beste collega/ouder, 
In de week van 11 tot en met 15 maart voert het hele 
onderwijs actie: van basisschool tot universiteit. De 
kwaliteit staat in het hele onderwijs onder druk.  
Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende 
salarissen, kortingen op de financiering en 
personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet niet extra 
investeren in het onderwijs.  
 
In alle sectoren moet er meer geld komen om de 
salarissen te verbeteren en om functies van 
ondersteunend personeel te herwaarderen. Ook moet 
er geld vrijgemaakt worden om de werkdruk te 
verlagen.  
In totaal is er structureel 4 miljard euro nodig voor het 
hele onderwijs. Lees hier wat voor onze sector nodig is 
https://www.aob.nl/nieuws/wat-eist-de-aob-per-
onderwijssector/  
 
Een onderdeel van de acties is het tekenen en 
aanbieden van een petitie.  
 
Wil jij ook goed onderwijs voor alle leerlingen en 
studenten? Steun ons en teken gelijk de petitie 
 
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/95418 

15 maart zal onze school gesloten zijn als 
onderdeel van de actieweek. 

 

Agenda: 
Maandag 18-vrijdag 22 feb: Voorjaarsvakantie 

Woensdag 27 februari: Letterfeest groep 3 

Vrijdag 1 maart:  Afscheid juf Janneke 

Woensdag 6 maart:  Studiedag lln. Vrij 

Maandag 11 maart:  MR vergadering 

Vrijdag 15 maart:  Staking leerkrachten 

Dinsdag 19 maart:  W4Kangoeroe 

Woensdag 20 maart:  Provinciale  

    Verkiezingen 

Vrijdag 22 maart: Pannenkoekendag 

opa’s en oma’s 1 t/m 

4 – 6A 

Woensdag 27 maart:  Inschrijving  

    Avond4daagse (ipv  

    20 maart) 

Donderdag 28 maart:  Schoolfotograaf 

Vrijdag 29 maart:  Schoolfotograaf 
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NATIONALE PANNENKOEKENDAG 22 
MAART A.S. 
Maandag na de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 4 en groep 6A een uitnodiging 
mee naar huis voor hun opa/oma of oudere 
buurtgenoot om bij ons op 22 maart aanstaande, van 
11.00-12.00 uur, een pannenkoek (of meer) te komen 
eten. De leerlingen van de groep 6A zullen de 
pannenkoeken gaan bakken en de bediening verzorgen 
en de groepen 1 t/m 4 zullen optreden tijdens het eten. 
Wij hopen veel opa’s en oma’s/oudere buurtgenoten te 
mogen ontvangen. Aanmelden kan tot vrijdag 8 maart 
zodat wij weten op hoeveel opa’s/oma’s/oudere 
buurtgenoten wij kunnen rekenen.  
 

VALENTINA DOOR NAAR DE VOLGENDE 
RONDE 
Onze voorleeskampioen is door naar de Almeerse 
Finale van de voorleeswedstrijd!! Ze is een van de 12 
kampioenen die hiervoor de strijd aan mag gaan. Mocht 
ze deze winnen dan mag ze door naar de wedstrijd van 
de provincie Flevoland en wie weet zelfs naar de 
Landelijke Finale…  
Super gefeliciteerd en alvast heel veel succes op 14 
maart! We gaan duimen. 

 

TALENT IN GROEP 1B 
Wij wisten niet wat we vanmorgen zagen: Armin zette 
zijn speelgoedauto voor zich neer en ging hem 
natekenen…. 4 jaar is Armin pas en wat een talent! Als 
2 druppels water lijkt deze auto op zijn speelgoedauto. 
Echt super gedaan!! 
 

 
 
NASCHOOLSE TYPLES 
Na een vraag van ouders zijn we met de 
computerdienst.nl gaan het kijken of we dit schooljaar 
weer een cursus (12 lessen) blind typen kunnen 
aanbieden na schooltijd. 
Blind typen heeft grote voordelen: 

 veel gemak op de middelbare school; 

 snel en foutloos typen levert tijdwinst op; 

 minder kans op lichamelijke klachten; 

 de aandacht is bij de lesstof in plaats van het 
toetsenbord, wat de kwaliteit ten goede komt. 

 
En het is gelukt! 
 

In maart zal er gestart worden weer met de typecursus 
op De Albatros.  
  
Kinderen leren typen in een groepje na schooltijd, 
onder begeleiding van een professionele docent en in 
een speelse, kindvriendelijke leeromgeving. 
·         12 klassikale lessen inclusief examen 
·         minimaal 5 keer per week thuis een half uurtje  
          online oefenen 
·         inclusief diploma of deelnemerscertificaat  
·         diploma-garantie (voorwaarden 
op www.lerentypenalmere.nl)  
  
De prijs voor deze cursus is 150 euro. Aanmelding  
  
De cursus wordt gegeven op donderdag middag 
vanaf  15:30 – 16:15 uur. 
In de schoolvakanties zijn er geen lessen. Cursus data: 
14-21-28 maart, 4-11-18 april, 9-16-23 mei, 6-20-
27(examen) juni 
  
Meer informatie of aanmelden 
via www.lerentypenalmere.nl. 
Heeft u nog vragen over de cursus of lukt het 
aanmelden niet? Neem gerust contact op.  
Telefoonnummer: 06-23490683 
Email: lerentypen@decomputerdienst.nl 
 

KINDERKICKBOKSEN 
Vanaf maart 2019 zal Dojo Zan Shin starten met  
“kinderkickboksen” (muay thai). De lessen zullen 
worden gegeven op maandag van 15:30 uur tot 16:30 
uur. 

De kosten zijn slechts € 16,00 per maand. Om het 
administratief simpel te houden dient de betaling iedere 
keer bij de eerste les van de maand te worden gedaan. 

U betaalt gewoon direct en contant aan Berry.  

Even wat achtergrondinformatie over karate- en 
kickboksvereniging Dojo Zan Shin: 

De lessen worden verzorgd door sensei (Japanse term 
voor leraar) Berry. Sensei Berry is een gediplomeerd 
instructeur met meer dan 30 jaar ervaring.  

Voor meer informatie over en/of aanmeldingen voor de  
kickbokslessen mag u Berry zelf benaderen via zijn 
mobiele nummer: 06-50964013. 
Vanuit de Albatros stimuleren we het van harte dat 
kinderen (gaan) sporten. We weten immers allemaal 
dat sporten gezond is voor lichaam en geest. Misschien 
schuilt er in uw kind wel een ‘kickboks-talent’? Ontdek 
het bij sensei Berry van Dojo Zan Shin! 

 

TIPS VOOR DE VAKANTIE 

VRIJ SCHAATSEN SCHIPPERSPLEIN 
Op vrijdagmiddag VAN 15.00-17.30 uur kun je gratis vrij 
schaatsen op de Winter Playground Almere op het 
Schipperplein in Almere Centrum. ASV biedt dan ook 
schaatsverhuur aan vanaf €0,50. 

http://www.lerentypenalmere.nl/
http://www.lerentypenalmere.nl/
mailto:lerentypen@decomputerdienst.nl


Natuurlijk kun je iedere dag gebruik maken van de 
schaatsbaan, maar op de vrijdagmiddag is er iemand 
van ASV aanwezig voor schaatsverhuur. 

 
VOORJAAR VAKANTIE-UITJES VOOR 
KINDEREN EN GEZINNEN 
Tijdens de voorjaarsvakantie, van 16 februari t/m 3 
maart, bieden we iedere dag van 14.00-16.00 uur een 
nieuw avontuur voor kinderen aan. Survival, 
Boogschieten, Expeditie Robinson en veel meer 
buitenplezier. 
http://www.sec-survivals.nl/  
 
 

JEUGDTHEATERVOORSTELLING DE 
VRIENDELIJKE DRAAK 
Op zondagmiddag 17 februari is in bibliotheek Stad om 
15.00 uur de jeugdtheatervoorstelling De vriendelijke 
draak te zien. 
Teun denkt dat hij alles weet van draken. Ze zijn 
bloeddorstig, gemeen en niet te vertrouwen. Maar 
eigenlijk heeft Teun nog nooit een echte draak gezien. 
Dan wordt het dorp Zozaai opgeschrikt door zo’n 
monster. Tenminste… hoorde Teun het nou goed? Was 
de draak aan het rijmen?  
Ook de draak is van slag. Iedereen is bang of wil bang 
zijn, omdat alle draken gemeen horen zijn. Maar hij is 
toch niet gemeen? En juist een vriendelijke draak? 
 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/ 

  

 

Meer tips www.vvvalmere.nl  

www.denieuwebibliohteek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team OBS De Albatros 
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