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AFSCHEID GROEP 8 
Het is dan nu echt zover… onze groep 8 leerlingen 
vliegen uit naar verschillende VO-scholen. Deze week 
stond dan ook in het teken van hun afscheid. Vrijdag 
hebben ze geluncht met het team van de school en 
hebben ze de generale repetitie gespeeld van de 
musical “Wie heeft de rol” voor de groepen 5 t/m 7. 
Maandag gingen ze wennen op de nieuwe scholen. 
Dinsdagochtend werden nog even de liedjes van de 
musical gezongen voor de leerlingen van de groepen 1 
t/m 4 en zijn ze in de middag gaan bowlen. 
Dinsdagavond vond de echte musicalavond plaats voor 
de ouders en ontvingen ze hun basisschool diploma. 
En gisteravond hadden ze nog een afscheidsfeest dat 
door de ouders werd georganiseerd en vloeiden de 
laatste tranen… het zit er nu echt voor ze op. We zullen 
ze missen, maar kunnen ze met een gerust hart 
loslaten voor de toekomst! Helaas moeten we met dit 
afscheid ook afscheid nemen van sommige ouders die 
we, met het vertrek van hun zoon/dochter uit groep 8, 
ook niet meer terug zullen zien na de vakantie. Heel 
hartelijk bedankt voor alle hulp en betrokkenheid bij De 
Albatros de afgelopen jaren en wie weet waait u 
volgend jaar tijdens het Midzomerbuurtfeest nog wel 
even langs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAATSTE SCHOOLDAG 
PICKNICK/TALENTENSHOW 
Vandaag is dan ook de laatste schooldag voor de rest 
van de school aangebroken, daarom hebben de 
leerlingen vanmorgen met z’n allen gepicknickt op het 
grote schoolplein wat natuurlijk er gezellig was. 
Vanmiddag vindt de traditionele Talentenshow plaats 
waarbij ook alle ouders van harte welkom zijn. De 
kinderen gaan eerst naar de klas en zullen daarna in de 
schaduw op het plein voor de bomen gaan zitten om te 
kijken of mee te doen aan de show. Tot vanmiddag. 
 

 
 
GROEP 6B NAAR SCHEP 
De groep van juf Birgit en Sylvia (6B) is vanmorgen 
door de vader van Rodi getrakteerd op een ijsje bij 
bakkerij Schep in Almere Stad. Dat is natuurlijk een 
superleuk uitje om het schooljaar mee af te sluiten. 
Heel erg bedankt namens de leerlingen Mettin! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda: 
Maandag 16 juli: Wenmiddag 

Dinsdag 17 juli: Afscheidsavond 

musical groep 8 

Donderdag 19 juli: Laatste schooldag 

 Talentenshow 

Vrijdag 20 juli: Vakantie t/m 31 

augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VERHUIZING LOKALEN 
Gisteren heeft de “grote” verhuizing plaatsgevonden; de 
groepen 3 en 4 en 5 en 6 wisselden met elkaar van 
vleugel. Vanmorgen was het voor sommige kinderen 
dan ook weer even zoeken naar de klas, maar hopelijk 
went iedereen er snel aan en kan iedereen na de 
vakantie ook weer zijn groep vinden. De splitsing is in 
ieder geval logistiek makkelijker omdat nu de groepen 1 
t/m 4 bij elkaar zitten en de groepen 5 t/m 8, wat weer 
handig is bij de DIDO-middagen. 

 
SPEELVERDIEPING!! 
Wat een superteam is er dinsdagavond aan de slag 
gegaan met het weer in elkaar zetten van de 
kleuterspeelverdieping. Met vereende krachten hebben 
de vaders van Otis, Chiara en Fenna M. de mooie 
speelverdieping in elkaar gezet. Wij en de leerlingen 
zijn er superblij mee! Heel hartelijk bedankt namens het 
team van De Albatros en vooral de leerkrachten en 
kinderen van de groepen 1/2 voor het opofferen van uw 
vrije dinsdagavond!! 
 

 
 

VENTILATIE 
Goed nieuws! De gemeente heet gehoor gegeven aan 
onze en uw klachten over de ventilatie binnen het 
gebouw, zeker op deze warme dagen. De bestaande 
ventilatie zal worden vervangen!! Helaas kan nog niet 
precies vertellen wanneer dit plaats gaat vinden (wij 
hopen tijdens de vakantie), maar in ieder geval 
binnenkort! 

 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018-2019  
NU OOK MET DE VOORJAARSVAKANTIE 
 
Dinsdag 11 september - leerlingen vrij (studiedag  
 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober – Herfstvakantie 
 
Vrijdag 23 november – leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Donderdag 6 december – leerlingen vrij (studiedag) 
 
Vrijdag 21 december – leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Maandag 24 dec. t/m 4 januari – Kerstvakantie 
 
Maandag 4 februari – leerlingen vrij (roostervrij) 
 

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 febr. 
(voorjaarsvakantie)  
 
Woensdag 6 maart – leerlingen vrij (studiedag) 
 
Vrijdag 29 maart – lln middag vrij (roostervrij) 
 
Vrijdag 19 april – Vrij (Goede Vrijdag|) 
 
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei – meivakantie 
 
Donderdag 30 mei/vrijdag 31 mei –  Vrij (Hemelvaart) 
 
Woensdag 5 juni – Leerlingen vrij (Roostervrij) 
 
Maandag 10 juni – 2e Pinksterdag (vrij) 
 
Dinsdag 18 juni – ’s middags vrij  
     (Midzomerbuurtfeest) 
 
Woensdag 19 juni – Leerlingen vrij (studiedag) 
 
Maandag 24 juni  – Leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Vrijdag 12 juli – Leerlingen vrij (roostervrij) 
 
Maandag 15 juli t/m  vr. 23 augustus – zomervakantie 
 
 
 

OVERBLIJFMEDEWERKERS GEZOCHT 
Flexikids is op zoek naar nieuwe overblijfouders 
Wij zoeken m.i.v. het nieuwe schooljaar een nieuwe 
overblijfouder voor groep 1/2. Wegens het vinden van 
een nieuwe baan stopt onze huidige moeder er helaas 
mee. Wij zoeken vervanging voor haar op de maandag, 
dinsdag en de donderdag. Tevens zijn wij altijd op zoek 
naar reserveouders. Voor het overblijven ontvangt u 
een vrijwilligersvergoeding. Interesse en meer weten? 
Stuur dan een mailtje naar info@flexikids.nl 
 
 

ZOMERLEZEN GROEPEN 3-4 
Voor kinderen is het fijn als ze van lezen houden: ze 
leren nieuwe woorden kennen, ze beleven nieuwe 
avonturen en vergroten zo hun wereld. Daarom is het 
belangrijk veel te lezen.  
Maar wat als uw kind niet zo van lezen houdt of geen 
tijd wil besteden aan lezen tijdens de zomervakantie? 
Dan komt hij/zij in de zogenaamde zomerdip: uit 
onderzoek blijkt dat als kinderen in de zomervakantie 
niet regelmatig lezen, het leesniveau achteruit gaat. 
De Nieuwe Bibliotheek heeft daarom een strippenkaart 
en een leeslogboekje ontwikkeld om kinderen door te 
laten lezen in de zomervakantie. Alle kinderen uit groep 
3 en 4 krijgenvlak voor de zomervakantie een 
strippenkaart en een leeslogboekje.  
Voor elk geleend boek dat terug wordt gebracht in de 
nieuwe bibliotheek krijgt uw kind een stempel in de 
strippenkaart. 
Als beloning krijgt uw kind bij één (of meerdere) volle 
stempelkaarten aan het einde van de zomervakantie 
een klein aardigheidje en een leesdiploma. Deze is te 
verkrijgen bij de klantenservice. 
Voorlezen, meelezen en samen lezen maakt het lezen 
gezelliger. Hoe meer je kind leest, hoe meer 
leeskilometers er gemaakt worden. 

mailto:info@flexikids.nl


De strippenkaart kan vanaf de eerste week van de 
zomervakantie tot twee weken na de zomervakantie 
worden gebruikt.  
Veel leesplezier namens de nieuwe bibliotheek!! 
 
 
Deze week hebben de leerlingen vanwege het warme 
weer ook af en toe buiten in de schaduw gelezen. 

 
 
 

 

TIPS VOOR  DE VAKANTIE  

VAKANTIE ACTIVITEITEN SEC SURVIVAL 
Beleef knallende avonturen en spetterende uitdagingen 
in je vakantie. Iedere dag is er iets spannends te 
beleven: boogschieten, survivallen, vuurtje stoken, 
klimmen over junglebruggen... 

Vakantie uitjes voor kinderen en gezinnen  
Knallende avonturen in de zomervakantie 
 
Beleef knallende avonturen en spetterende uitdagingen 
in je vakantie. Outdoor park SEC Survivals heeft een 
vakantieprogramma vol superleuke activiteiten. Iedere 
dag is er iets spannends te beleven.  
 
Zo kun je boogschieten, survivallen, vuurtje stoken, 
klimmen over junglebruggen, kruipen door 
camotunnels, eten zoeken in de natuur, vlotvaren en 
nog veel meer.  
 
En is een dagje outdoor niet voldoende uitdaging voor 
jou, dan kun je meedoen aan een vakantiekamp of 
kanokamp. Twee dagen vol avontuur, uitdagingen en 
heel veel plezier.  
 
Om deel te nemen aan de vakantie uitjes kan je alleen 
komen of met je zus, buurjongen, nichtje, ouders, of 
verzorger- en meedoen aan een knallend avontuur 
tijdens je vakantie.  
 

Het vakantieprogramma is beschikbaar van 21 juli tot 
en met 2 september.  
Kijk voor het volledige vakantieprogramma op 
https://www.sec-survivals.nl/vakantie  
 
 

HORSE & OUTDOOR 
Tijdens het jaarlijkse paardenevenement Horse & 
Outdoor op 22 juli wordt de veelzijdigheid getoond van 
het paard in alle aspecten met diverse 
paardendemonstraties. 

Stad & Natuur op de Kemphaan staat deze hele zomer 
in het teken van de indianen en dus besteedt Horse & 
Outdoor dit jaar speciale aandacht voor de rol van het 
paard in Amerika. Horse & Outdoor bevat dan ook 
spectaculaire shows waarin het verhaal van de 
indianen en hun paarden wordt verteld. Er zijn shows 
over de komst van paarden in Amerika, demonstraties 
waarin de behendigheid van paarden wordt getoond, er 
zijn heuse jaagdemonstraties, vrijheidsdressuur-
optredens, er is een indianenshow en er zijn leuke 
workshops. Je kunt leren ringsteken en kinderen 
kunnen op de foto met hun favoriete paard. Voor stoere 
jongens en meisjes is er zelfs een mechanische 
rodeostier! Ook kun je huifkartochten maken. Kortom: 
er is voor ieder wat wils tijdens deze veelzijdige en 
spectaculaire paardendag. Het programma begint om 
12.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
www.stadennatuur.nl  
 
 

SPEELWILDERNIS: HET LAND VAN LIAN 
Het Land van Lian is een interactieve 
theatervoorstelling in Pampushout mét een huifkartocht 
voor kinderen vanaf zes jaar onder leiding van 
professionele acteurs. 

Op een verlaten landgoed in Almere Pampushout ligt 
een verwaarloosde, geheime tuin! Het is een groot 
mysterie…. Waarom heeft de norse tuinman dit zo laten 
verslonzen? In de geheime tuin bevindt zich ook het 
holletje van Lian de Otter. Hij ligt de hele dag te gamen, 
het enige dat hem interesseert is het schermpje van zijn 
tablet. Hij wil alleen gelaten worden en wil niet buiten 
spelen. Terwijl de kinderen de geheime tuin opknappen 
en steeds mooier maken, komen er plotseling prachtige 
bloemen tevoorschijn op de tablet van de otter. Hij 
wordt ineens nieuwsgierig naar de echte wereld……..  
 
Het Land van Lian is een interactieve 
theatervoorstelling mét een huifkartocht voor kinderen 
vanaf zes jaar onder leiding van professionele acteurs. 
De kinderen spelen zélf de hoofdrol en wanen zich 
even in een heel andere wereld. Lekker kleien met 
vette modder en bouwen met takken, stenen, schelpen 
en riet! Lekker buiten spelen en het gamen op een 
tablet – twee dingen waar kinderen dol op zijn – komen 
samen in deze voorstelling. Dat wil je niet missen! 
 
Meedoen aan deze theatervoorstelling bedraagt€ 12,50 
p.p. (er is plaats voor 24 deelnemers). 
Toeschouwers betalen € 5,= per persoon.  
 
http://www.speelwildernis.nl/  
 

https://www.sec-survivals.nl/vakantie
http://www.stadennatuur.nl/
http://www.speelwildernis.nl/


VAKANTIEACTIVITEITEN STRANDBAD 
DUIN 
Alle dinsdagen in de zomervakantie kunnen kinderen 
zich heerlijk uitleven op het strand bij Strandbad Duin, 
Steel Creek met onder andere sport en spel, workshops 
en waterproefjes. 

24 JULI, 13.00 - 16.00 uur 
Strandbad Duin: 
- Beachvolleybal 
- Cursus freerunning 
Poortdok: 
- Kanovaren 
- Zeepkettingen maken 
Steel Creek: 
- Waterkinderjury - water onderzoeken met kunstenaar 
Pavèl van Houten 
 
31 JULI, 13.00 - 16.00 uur 
Strandbad Duin: 
- Badminton en mountainbiken 
Poortdok: 
- Buikglijbaan 
- Sorbet van stoepkrijt maken 
Steel Creek: 
- Waterkinderjury - water onderzoeken met kunstenaar 
Pavèl van Houten 
 
7 AUGUSTUS, 13.00 - 16.00 uur 
Strandbad Duin: 
- Boogschieten en frisbee 
Poortdok: 
- Surfsimulator en beachvolleybal 
- Visjes van pasta maken 
Steel Creek: 
- Waterkinderjury - water onderzoeken met kunstenaar 
Pavèl van Houten 
 
 
14 AUGUSTUS, 13.00 - 16.00 uur 
Strandbad Duin: - Mountainbiken (let op: vanaf 8 jaar, 
helm verplicht en stevige schoenen aan!) 
Poortdok: 
- Suppen en kanovaren 
- Voetstappen in het zand/gips 
Steel Creek: 
- Waterkinderjury - water onderzoeken met kunstenaar 
Pavèl van Houten 
 
21 AUGUSTUS, 13.00 - 16.00 uur 
Strandbad Duin: 
- Balsporten 
Poortdok: 
- Beachvoetbal en frisbeeclinic 
- Mobiel van visjes  
Steel Creek: 
- Waterkinderjury - water onderzoeken met kunstenaar 
Pavèl van Houten 
 
28 AUGUSTUS, 13.00 - 16.00 uur 
Strandbad Duin: 
- Balsporten en gymnastiek 
Poortdok: 
- Vliegeren en frisbeegolf 
- Zomerbloemen maken in een zandvaas en schilderen 
Steel Creek: 
- Waterkinderjury - water onderzoeken met kunstenaar 

Pavèl van Houten 
 
Alle activiteiten zijn bedoeld voor kinderen tot en met 16 
jaar. Alle activiteiten zijn gratis, aanmelden is niet 
nodig. 
 
 
ZOMERACTIVITEITEN PLACE2BE 
 
 

      



 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
Natuurlijk is er nog veel meer te beleven, zie 
www.vvvalmere.nl  
www.denieuwebibliotheek.nl  
www.stadennatuur.nl  
 
      
 

 

Tot maandag 3 september!! 

 

TEAM OBS DE ALBATROS 
 
      
 

http://www.vvvalmere.nl/
http://www.denieuwebibliotheek.nl/
http://www.stadennatuur.nl/

