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SINTERKLAASPERIODE  
Er komt weer een leuke, spannende periode aan voor 
de kinderen, Sinterklaas! 
De groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels al een lootje 
getrokken voor het maken van een surprise voor een 
klasgenoot. Deze groepen krijgen van Sinterklaas 
allemaal nog een klassencadeau op 5 december. 
Deze week wordt er gestart met het bakken van 
pepernoten, wat zal het weer lekker gaan ruiken in de 
school. Kortom een leuke, gezellige maar drukke 
periode! 
 

Versiermiddag: Maandagmiddag 20 november 

a.s.vindt de versiermiddag plaats. Mocht u het leuk 
vinden om te helpen om de school in Sinterklaassfeer 
te brengen dan bent u van harte welkom om 13.15 
uur. 
 

Schoen zetten: woensdag 29 november mogen 

alle leerlingen hun schoen zetten. Dus neem een 
extra schoen mee naar school! 
 

Pietengym:In de week van 27 november geeft juf 

Patricia “Pietengym” de kinderen die dat leuk vinden 
mogen zich dan natuurlijk verkleden als echte Pieten.  
Op 30 november zullen de leerkrachten van de 
groepen 1/2  de Pietengym geven. 
 

Surprise inleveren:  wil je meedoen aan de 

wedstrijd voor de leukste/mooiste surprise dan moet 
je surprise uiterlijk donderdag 30 november worden 
ingeleverd. De andere surprises moeten uiterlijk op 
vrijdag 1 december ingeleverd zijn.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas viering: dinsdag 5 december komen 

de kinderen eerst in hun eigen klas om 8.20 uur. 
Daarna worden ze opgehaald om naar het grote plein 
te gaan in afwachting op de komst van Sinterklaas.  
Ouders mogen natuurlijk komen kijken bij de intocht 
op het plein. Mocht het slecht weer dan zal de 
aankomst binnen plaatsvinden en kunnen er helaas 
geen ouders aanwezig zijn. Deze dag is er een 
continurooster dus de kinderen moeten naast het 10-
uurtje ook een lunch mee naar school nemen. 
Natuurlijk krijgen ze deze dag ook drinken en lekkers 
op school.   
 

 
OKÉ OP SCHOOL VOORLICHTING 
OUDERS VAN DE GROEPEN 1/2 
Op maandag 20 november aanstaande zal er om 
8.30 uur een voorlichting worden gegeven voor 
ouders van de groepen 1/2 over de methode Roos en 
Tom die momenteel door Oké op School wordt 
gegeven aan de leerlingen van deze groepen. De 
voorlichting vindt plaats in het lokaal van groep 8A 
(van juf Esther in de andere vleugel). De bijeenkomst 
zal ongeveer tot 9.00-9.15 uur duren.  

 
 
ACTIVITEITEN VOOR OUDERS ONDER 
SCHOOLTIJD - BABYMASSAGE 
U kent inmiddels de naschoolse activiteiten voor 
kinderen (naschoolse sport van Patricia op woensdag, 
karate op maandagmiddag). Binnenkort komen daar 
ook de typelessen weer bij. 
Ons leek het ook leuk om ook activiteiten voor ouders 
te organiseren die onder schooltijd plaatsvinden. 
Sinds kort hebben wij een ouder op school die 
babymassage cursussen geeft en ook een korte 
cursus van 3x een uur hier op school wil geven op 
woensdagochtend van 9.00-10.00 uur voor baby’s 
van 6 weken tot 1,5 jaar. De kosten voor deze cursus 
zijn 19,-. De babymassage zal bij voldoende 
aanmelding in januari van start gaan.  

 

“Wil je ook graag op een liefdevolle manier contact 

maken met je kindje? Volg dan een cursus van In 

My Belly op de Albatros. 

Shantala babymassage is een liefdevolle 

ontspanningsmassage. Het is een eenvoudige 

massage die de band tussen ouder/verzorger en je 

Agenda: 
Maandag 20 november : Voorlichtings- 

bijeenkomst Oké op 

school groepen 1/2 

 

versiermiddag Sint 

 13.15-14.30 uur 

Dinsdag 21 november: Leerlingen ‘smiddags 

vrij – studiemiddag 

Vrijdag 24 november: Gevleugeld podium 

3A 

Dinsdag 5 december: Sinterklaas – 

continurooster tot 

14.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



kindje zal versterken. Het is voor beiden een fijne 

en mooie manier van contact maken en elkaar 

liefdevolle aandacht geven! 

U laat de baby ervaren: dit ben jij en jij bent goed 

zoals je bent. Hierdoor schept u een veilige 

situatie. Dit komt de geestelijke en emotionele 

ontwikkeling ten goede en versterkt de band 

tussen ouder/verzorger en kind.” 

U kunt zich inschrijven bij Miranda Schipperijn 

administratie, of via een reactie op deze nieuwsbrief. 

Duur:  3 bijeenkomsten van 1 uur  start 10-1-2018 
Kosten: 19 euro 
Voor: kindjes vanaf 6 weken tot 1,5 jaar 

 

 

OUDERBIJDRAGE 

Er zijn al veel ouders/verzorgers die de ouderbijdrage 

hebben overgemaakt, maar 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, Sint 

(sinterklaascadeautjes onderbouw/groepscadeau 

bovenbouw, schoencadeautjes, pepernoten/drinken, 

voorstelling etc.) /Kerst (kerstcadeautje leerlingen, 

servetten, kerstgroen, 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 (rekening houdend met de uitbetaling 
van de kinderbijslag)  
1e termijn voor 10 oktober  
2e termijn voor 10 januari en  
3e termijn voor 10 april  
(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 
 
INTOCHT SINTERKLAAS ALMERE 
HAVEN 
Zaterdag 18 november komt Sinterklaas met 
zijn Pieten naar Almere! In de ochtend komt hij 
aan in de Havenkom van Almere Haven, in de 
middag brengt hij een bezoek aan Almere 
Centrum. 

 
Vanaf 11.00 uur begint het programma in de 
havenkom van Almere Haven. Sinterklaas en zijn 
pieten worden 11.30 uur op een vloot van botters en 
aken in de havenkom verwacht. Daar wordt hij 
verwelkomd door burgemeester Franc Weerwind en 
krijgt Sint officieel de sleutel van de stad. Nadat 
Sinterklaas zoveel mogelijk kinderen een hand heeft 
gegeven, vertrekt hij naar de Markt. Daar wordt Sint 
getrakteerd op een flamencodans. 
11.00-13.00 uur havenkom 
 

 
 
 

SINTPARADE ALMERE CENTRUM 
Grootstedelijk evenement 
Kom je 18 november naar de intocht van 
Sinterklaas in Almere Centrum? Rond 14.30 
komt hij aan bij het Weerwater. 

 
Dit jaar is de Sintparade anders dan anders! 
Sinterklaas komt dit jaar aan via het Weerwater met 
de antieke blusboot Jan van der Heyde II van 
Veiligheidsmuseum PIT. Er is een leuk 
podiumprogramma op de Esplanade en hier wordt 
Sint door de wethouder ontvangen en spreekt hij de 
kinderen toe. Hierna gaat Sinterklaas in het 
kindertreintje een ronde door het centrum maken. De 
Sintparade wordt, naast natuurlijk Sint en heel veel 
Pieten, gevormd door een 16-man sterke Pietenband, 



twee dansscholen en een 3-koppig dixielandorkest en 
een draaiorgel. Daarnaast rijden er Segwaypieten 
mee op gezellige Sinterklaasmuziek. De route van de 
Sintparade gaat van via het Forum, De Diagonaal, 
Schutterstraat, Korte promenade, Bottelaarspassage 
naar de Zoetelaarspassage en eindigt in de 
Zadelmakerstraat. 
 

KIDS: WORKSHOP KNUTSELEN MET 
MARSEPEIN 
Workshop 
Kom je zaterdag 18 november knutselen met 
marsepein? Dat kan tussen 10.00 en 15.00 uur in de 
Foodpassage in Almere Centrum. Deelname is gratis. 

 
 

 
 
 

SINTERKLAASKOOR 4+ 

19 november 2017, 15:00 | Almere Stad - De nieuwe 
zaal 

Kosten: Leden € 5,- | Niet-leden € 7,- 

 
Hoor, wie klopt daar? Rommel de bommel, wat een 
gestommel! 
Het is al bijna pakjesavond.. tijd om je 
Sinterklaasliedjes repertoire even goed af te stoffen! 
Kom heerlijk luisteren naar het enige echte 
Sinterklaaskoor van Almere. Of doe gewoon mee 
vanuit je theaterstoel! 

Natuurlijk ontbreken ook de hipste kids-songs van dit 
moment niet. 

In samenwerking met theaterschool Almere 
 
Kosten: Leden € 5,- | Niet-leden € 7,- 
Kaarten: 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;a_id=1065;event=tickw_uitvsel;u_id=1744;sid=eeebc04a-cd6a-4ba2-8ac3-cdce500c8aae;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal

