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DIRECTIE 
Wegens gezondheidsredenen is onze directeur Luc de 
Boer helaas tijdelijk afwezig. Na de meivakantie zal 
Wim den Beste op maandag, woensdagmiddag en 
donderdag aanwezig zijn als waarnemend directeur 
zodat Luc zijn taken weer rustig op kan bouwen.  

 
DIDO TENTOONSTELLING 
Vanmiddag is onze DIDO Tentoonstelling met 
betrekking tot de 2e Wereldoorlog te zien op het 
Zeemeeuwplein. De leerlingen van de DIDO van juf 
Eline hebben deze samen met haar opgebouwd. U bent 
van harte welkom om te komen kijken van 15.15-16.00 
uur. 
 
Tijdens dit DIDO-thema zijn de groepen 5 t/m 8 ook 
naar het Joods Historisch Museum geweest. Remco en 
Amandeep uit groep 7 hebben hiervan een verslagje 
geschreven: 
 

Op 1 april (geen grapje) gingen wij met de hele klas 

(7A en 7B) naar Amsterdam om informatie te 

zoeken/krijgen van de 2e Wereldoorlog. 

 

Als eerste gingen we naar het Joods Historisch 

Museum. Een mevrouw vertelde iets aan ons over de 

familie Hollander. Toen werden we verdeeld in 3 

groepjes (hadden we op school al gemaakt). Er waren 

3 activiteiten. Er was een sprekende muur die 

vertelde is over de 2e WO en dat het gebouw eerst 

een synagoge was waar joden bij elkaar kwamen om 

te bidden en verhalen te vertellen. Daar mochten we 

iets leuks of naars opschrijven. We gingen ook 

matses bakken. Daarna gingen we de eerste letter 

van onze naam in het Hebreeuws schrijven. We  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leerden de hele Thora uit ons hoofd. Toen was het 12 

uur en gingen we lunchen in een park. Daar was ook 

een hond die het broodje van Omairo opat en het 

fruit van Amy! Er was ook een glasmonument van 

Nooit meer Auschwitz. Daarna gingen we naar het 

Holocaust museum. Daar waren koffertjes die  

gemaakt zijn door iemand die teruggekomen was op 

school in een lege klas. Hij heeft koffertjes gemaakt 

voor kinderen die niet terug zijn gekomen. Daarna 

gingen we naar de Hollandse Schouwburg en daar was 

een muur die nog over is uit de oorlog met daarop de 

achternamen van de overleden mensen. Daarna 

moesten we 30 minuten wachten op de bus zodat we 

weer naar huis konden.  

 

Dit soort excursies kunnen alleen plaatsvinden door 

de betaling van de eigen bijdrage.  

 
 
VOETBALTOERNOOI 
Woensdag 1 mei doen wij mee met het Jumbo 
schoolvoetbaltoernooi in Almere Haven. 

Wij zouden het natuurlijk heel gaaf vinden als er zo veel 
mogelijk juffen/meesters, ouders, broertjes, zusjes etc. 
ons komen aanmoedigen.  

Groep 2 speelt van 09:15 - 12:30 

Groep 4 speelt van 13:30 - 16:30 

Wij hebben er heel veel zin in! Jullie ook? Dan zien wij 
jullie graag op 1 mei.  

Tot dan!  

Agenda: 
 

Maandag 22 april t/m  

Vrijdag 3 mei: Meivakantie 

Maandag 13 mei: Start schrijver 

centraal 

Woensdag 15 mei: Juffenverjaardag 

Maandag 20 mei: Schoolreisje 

Donderdag 23 mei: Europese Parlement 

verkiezingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



High five namens: 

Team Groep 2 
Kyan, Ajay, Levi, Ilyas, Justin & Max 

Team Groep 4 
Liam, Jace, Lawrence, Reyenzo, Orlando & Daan 

Adres: Sportpark De Marken, Oosterdreef 8 Almere 
Haven 

Wij wensen deze topteams alvast veel succes!! 

 

SCHOOLFOTO’S 
Er komen nog wat codes aan. De korting voor de 
nabestellingen blijft nog even van kracht. 

  
SCHOOLPLEIN 
Achter de schermen zijn wij ook hard bezig met de 
schoolpleinen naar aanleiding van de sponsorloop die 
wij hiervoor hebben gehouden. Na de vakantie zal 
hierover een overleg plaats met de 
gemeente/gebiedsregiseur en de school. 

 
BETALING 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS/KAMP 
Het schoolreisje/kamp komt er binnenkort al aan. 
Helaas hebben wij nog niet van iedereen de 
bijdrage/betalings schoolreis/kamp mogen ontvangen. 
Aangezien het schoolreisje en het kamp er alweer 
aankomen, verzoeken wij u het betreffende bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken, of contant te betalen 
bij de administratie.  

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 zijn 
vastgesteld op 55,- euro (22,50 eigen bijdrage, 32,50 
schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. Leerlingen die na 
1-1-2019 op school zijn gekomen betalen 10,- eigen 
bijdrage en 32,50 schoolreisje.  

Voor groep 8 110,- euro (eigen bijdrage 22,50, 87,60 
kamp). Dit bedrag kan worden overgemaakt op NL22 
INGB 0000 060637 t.n.v. ASG Inzake De Albatros, 
onder vermelding van de naam van uw kind en de 
groep waarin hij/zij zit. 

INSCHRIJVING AVONDVIERDAAGSE 
Mocht u uw zoon/dochter nog niet hebben 
ingeschreven voor de Avondvierdaagse dan kunt u het 
formulier en het bedrag van 5,50 per leerling nog 
inleveren bij Miranda tot uiterlijk 10 mei a.s.. 

 
HOU ’T SCHOON – DE AFVALRACE VAN 
RTL TELEKIDS ZOEKT ENTHOUSIASTE 
KINDEREN (8-12 JAAR) UIT DE GEMEENTE 
ALMERE!  
Het televisieprogramma Hou ’t Schoon - De Afvalrace 
van RTL Telekids komt dit jaar naar uw gemeente!  
Gemeente Almere wil meer bewustzijn creëren onder 
basisschoolleerlingen van 8 tot en met 12 jaar over het 
belang van een schone leefomgeving en het feit dat we 
hier met elkaar verantwoordelijk voor zijn.  
In de spelshow Hou ’t Schoon - De Afvalrace, waarin 
humor en spanning samengaan, wordt de 
bewustwording van het tegengaan van zwerfafval op 
een speelse manier vergroot. In Hou ’t Schoon – De 
Afvalrace gaan Ruben en Pauline (de presentatoren) 
op zoek naar het beste team om het finalespel, de 
zwerfvuilstormbaanrace, gezamenlijk mee af te leggen. 
Alle kinderen die zich hebben aangemeld gaan via 
spannende spellen en opdrachten strijden om een 
plekje in een van deze twee teams. Het winnende team 
wint een les vloggen van een bekende Youtuber om 
vervolgens zelf een leuke vlog te maken over 
zwerfafval. Kandidaten en kijkers komen zo op een op 
een leuke en leerzame manier in aanraking met het 
onderwerp zwerfafval en afvalscheiding.  
Aanmelden  
Leerlingen van 8 tot en met 12 jaar die mee willen 
doen aan Hou ’t Schoon - De Afvalrace, kunnen zich 
opgeven via de website: www.houtschoon.nl  
Iedereen die zich opgeeft doet mee! (tot een 
maximaal aan inschrijvingen). Meer informatie over het 
programma en de aanmelding, evenals de 
aankondigingsclip, vindt u op de website.  
Let op! Kinderen jonger dan 8 jaar of wonend buiten de 
gemeente kunnen zich helaas niet aanmelden voor dit 
programma.  
Opnamedag  
De opnames zullen plaatsvinden op zondag 23 juni in 
de gemeente Almere.  
De hele buurt is uiteraard uitgenodigd om te komen 
aanmoedigen!  
Hou ’t Schoon - De Afvalrace wordt vanaf september 
2019 uitgezonden op  
RTL Telekids.  
Met vriendelijke groet,  
Team Hou ’t Schoon - De Afvalrace 

https://player.vimeo.com/video/321589467  
 

https://player.vimeo.com/video/321589467


 
 
 
 

 

INSCHRIJVEN 4-JARIGE 

BROERTJES/ZUSJES – VERHUIZINGEN 
Het volgende schooljaar lijkt nog ver weg maar wij zijn 
alweer druk bezig met de formatie voor het komende 
schooljaar. Mocht u nog kinderen hebben die komend 
schooljaar 4 jaar worden maar nog niet zijn 
ingeschreven dan kunt u bij Miranda een 
inschrijfformulier ophalen en inleveren. Mocht u in de 
zomervakantie gaan verhuizen en uw kinderen dan 
eventueel bij een andere school in gaan schrijven willen 
wij dit ook graag op tijd weten. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 

 
 
ROPARUN SPONSERLOOP VOOR 
KANKER PATIENTEN – JUNI 2019 
De Roparun is een estafetteloop met startlocaties in 
Parijs en Hamburg met een gezamenlijke finish in 
Rotterdam. 
Een Roparun team bestaat uit maximaal acht lopers die  
dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel 
meer dan anderhalve marathon(!). 
In Juni 2019 zullen 368 bedrijven meelopen met een 
team 
 
Daarbij komt de opbrengst in zijn geheel ten goede aan 
projecten aan mensen met Kanker! 
Kijk voor verdere informatie op www.roprarun.nl 
 
Wilt u voor € 2,50 ook mee doen om dit goede doel te 
steunen ?! (De prijzen zijn gesponsord).  

Kom dan ook een Lootje halen bij Debbie, moeder van 
Ayrton uit groep 7A 
 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND/VAKANTIE 

Er zijn de komende weken zoveel leuke dingen te doen 
vandaar nu alleen de links zodat u zelf een keuze 
hieruit kunt halen!  

https://www.vvvalmere.nl/nl/activiteitenkaart 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderag
enda.html 

 

 

Team OBS De Albatros 
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