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LETTERFEEST GROEP 3 
Gisteren vierden we het Letterfeest van groep 3. 
Samen met hun ouders/verzorgers/opa of oma gingen 
de kinderen op zoek naar de letters die ze geleerd 
hadden en moesten ze het raadseltje wat erbij hoorde 
oplossen. Daarna werden de kinderen beloond met 
feestelijke limonade en letterkoekjes.  
Toen was het tijd voor het officiële gedeelte en werden 
de diploma’s uitgereikt door juf Janneke (haar laatste 
officiële optreden bij ons op school….).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

  

AFSCHEID JUF JANNEKE 

Vandaag neemt Juf Janneke helaas afscheid van onze 
school. Sommige leerlingen hebben nog bij haar in de 
klas kleuterklas gezeten of in groep 3, naast haar werk 
als Intern Begeleidster. De afgelopen jaren begeleide 
ze stagiaires en  was ze IB-er van de groepen 1 t/m 5. 
Vanmiddag heeft ze een afscheidsrondje gemaakt in de 
groepen 1 t/m 4 en werd ze daarna nog even in het 
zonnetje gezet bij de podiumkunsten waar de groepen 
5 t/m 8 aanwezig waren. 
Wij hopen om 15.15 uur veel ouders (en kinderen) op 
het Zeemeeuwplein te mogen ontvangen die nog even 
afscheid van haar komen nemen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RONDJE OM DE SCHOOL 
Elke week hebben wij op school “rondje om de school”. 
Een van de groepen  5 t/m 8 loopt dan een rondje om 
de school om hier afval op te ruimen.  
Wij als klas hebben dit op 27 februari 2019 ook gedaan 
en héél véél afval verzameld.  
Wij hebben gevonden: kapotte bierflesjes, snoepzakjes, 
plastic, lege blikjes frisdrank, sigarettenpeuken en nog 
veel meer afval. Het is slecht voor het milieu. De 
sigarettenpeuken liggen op het schoolplein waar alle 
groepen buiten spelen. Op het schoolplein en voor de 
deur van de school staan vuilnisbakken waar het afval 
en de sigarettenpeuken ingegooid moeten worden.  
Wij als klas willen iedereen vragen om te stoppen met 
milieu vervuiling bij onze school en het afval netjes op 
te ruimen in de vuilnisbakken.  

Met vriendelijke groet,  

Groep 6A 

 

 

Agenda: 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROOKVRIJE GENERATIE – ROOKVRIJ 
SCHOOLPLEIN 
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen 
opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen 
zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij 
schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke 
gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom 
al een rookvrij schoolterrein. 
Per 2020 zijn scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs en het MBO verplicht hun terrein rookvrij  te 
maken (Tabaks-en rookwarenwet, amendement van 
Carla Dik-Faber, 2016). De Onderwijsagenda Sport, 
Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-
Raad, VO-raad en MBO Raad, het Longfonds, de 
partners uit de Alliantie Nederland Rookvrij en het 
Trimbos-instituut bundelen de krachten en 
ondersteunen het onderwijs om het rookvrije 
schoolterrein te realiseren.  
Een rookvrij schoolterrein past bij een Gezond 
Schoolplein. Via onderstaande link kunt u deze actie 
supporten.  

https://rookvrij.nl/locatie/schoolplein/open
bare-basisschool-de-albatros-almere 
Mede gezien het stukje “rondje om de school” willen wij 
proberen om al na de zomervakantie een rookvrij 
schoolplein te realiseren en niet te wachten tot januari 
2020. 
 

 
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. 

 
 
 
 

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. 
Wij willen namelijk zo snel mogelijk overstappen op dit 
systeem. 
Wilt u niet vergeten na het aanmaken van een 
account uw zoon/dochter aan uw account te 
koppelen. 

 
EMAILADRES TUSSENSCHOOLSE 
OPVANG 
Mocht u iets door willen geven aan de tussenschoolse 
opvang dan kunt u hen bereiken via email: 
tso@albatros.asg.nl  
Voor- en naschoolse opvang: bso@albatros.asg.nl
  

 
NATIONALE PANNENKOEKENDAG 22 
MAART A.S. 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 en groep 6A 
hebben een uitnodiging mee naar huis gekregen 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.  
 

NASCHOOLSE TYPLES 
Vanaf 14 maart zullen er (bij voldoende inschrijvingen) 
weer naschoolse typelessen worden gegeven hier op 
school.  
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. 

  
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. 

https://www.gezondeschool.nl/afkortingen/sbgl
https://rookvrij.nl/locatie/schoolplein/openbare-basisschool-de-albatros-almere
https://rookvrij.nl/locatie/schoolplein/openbare-basisschool-de-albatros-almere
https://www.aob.nl/nieuws/wat-eist-de-aob-per-onderwijssector/
https://www.aob.nl/nieuws/wat-eist-de-aob-per-onderwijssector/
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/95418
mailto:tso@albatros.asg.nl
mailto:bso@albatros.asg.nl
mailto:bso@albatros.asg.nl
http://www.lerentypenalmere.nl/
http://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 
 

SCHOOLPLEIN 
De leerlingen hebben in november een sponsorloop 
gehouden om het schoolplein op te knappen. Wij zijn 
hiervoor achter de schermen druk bezig om te kijken 
wat er realiseerbaar is van het opgebrachte geld met 
verschillende partijen. Wij houden u op de hoogte. 
 
 

 
AVONDVIERDAAGSE 
In verband met de provinciale verkiezingen op 20 maart 
aanstaande is de inschrijving voor de avondvierdaagse 
verzet naar woensdag 27 maart. U kunt uw kind(eren) 
die dag tussen 8.30-9.30 uur en tussen 12.00-12.30 uur 
hiervoor inschrijven. De kosten voor deelname 
bedragen dit jaar 5,50 per kind in plaats van 5,-. 
Hiervoor ontvangen de kinderen een medaille en iedere 
dag zal er drinken en iets te eten voor de kinderen en 
hun begeleiders aanwezig zijn. Op de finale avond zal 
natuurlijk ook bij aankomst nog iets lekkers op de 
kinderen staan te wachten. 

 
KLETS & KOEK 
Anderen ontmoeten en beter Nederlands leren 
spreken? 
Iedere donderdagochtend kunt u aansluiten bij een 
gezellige groep buurtbewoners en twee vrijwilligers van 
het wijkteam. Elkaar ontmoeten, samen genieten van een 
kop koffie of thee en kletsen in de Nederlandse taal.  
Ook als u (al) goed Nederlands spreekt bent u van 
harte welkom!  
Wilt u iets lekkers bakken of klaarmaken? Graag! We eten 
dit dan gezellig samen op. 
Waar? Buurtcentrum Het Forum, Haasweg 11  
Wanneer? Iedere donderdagochtend van 10.45 tot 12.15 
uur  
Aanmelden is niet nodig.  
Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Gerwin Wallet; 
gwallet@almere.nl, 06-46112337 
In samenwerking met Humanitas 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

FUN FOREST GAAT WEER OPEN! 
Kom klimmen bij Fun Forest Almere tijdens de eerste 
dag van het nieuwe klimseizoen! Boek nu je kaarten, 
want alleen op deze dag ontvang je 20% korting. 

Op 2 maart is het eindelijk zover, dan gaat klimbos Fun 
Forest Almere weer open! Vanaf deze datum kan je 
ieder weekend weer terecht bij het klimbos op de 
Kemphaan. Speciaal om de eerste dag van het nieuwe 
klimseizoen te vieren, geeft Fun Forest 20% korting 
weg als je nu je kaarten boekt via de Fun Forest 
website. Gebruik tijdens het boeken van je kaarten de 
code FF02MAART en de korting wordt direct voor je 
verrekend! 
 

Bij klimbos Fun Forest beweeg je je via touwen, 
ladders, bruggen en tokkelbanen door de bomen. Het 
klimpark heeft 5 parcoursen, van 3 tot 17 meter hoogte. 
De instructeurs houden toezicht vanaf de grond en 
helpen jou wanneer dat nodig is. 
 
 

JEUGDTHEATER 7-12 JAAR: FLASHMOB 
IN 1 DAG 

3 maart 2019, van 12:00 tot 15:15 | Bibliotheek Stad, de 
nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

 
Waar komen al die dansende en zingende kinderen 
toch ineens vandaan? Van Flashmob in 1 dag! 
Hé, daar begint ineens een kind spontaan te 
dansen.... en daar danst er nog een... en daar! Dat is 
leuk! 

Wil je ook meedoen aan Flashmob in 1 dag? Koop 
dan snel een kaartje én meld je aan met een mail 
naar kantoor@theaterschoolalmere.nl  

Let op: vergeet niet in deze mail het kaartnummer 
van het gekochte kaartje te vermelden. Je vindt dit 
nummer rechts boven op het toegangsbewijs.  

Je ontvangt dan meer informatie over de invulling 
van de dag.  
 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25. 

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

WORKSHOP 'ALS IK LATER GROOT BEN' 
8+: ZANGERES VAN BEROEP 

6 maart 2019, van 15:00 tot 16:30 | Bibliotheek Buiten 

Kosten: Gratis na aanmelding, beperkt aantal plekken, 
dus meld je snel aan! 

mailto:lerentypen@decomputerdienst.nl
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/kantoor@theaterschoolalmere.nl
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2620;a_id=1623


 
 

Hoe is het om zangeres van beroep te zijn? Wat moet 
je doen om steeds beter te leren zingen? Hoe word je 
een echte zangeres? Hebben alle zangeressen als kind 
al zangles gehad? Is zingen jouw grootste hobby? Zing 
je iedere dag en wil je nog beter leren zingen? Meld je 
dan nu aan voor deze workshop. Je krijgt een kijkje in 
het leven van een echte zangeres en gaat samen met 
haar oefenen! 
'Als ik later groot ben' is een project dat als doel heeft 
de vragen en behoeftes van kinderen en jongeren nog 
beter te verbinden met het aanbod in de stad. In onze 
brievenbus verzamelen we vragen en dromen van 
kinderen en jongeren uit Almere en verbinden hen aan 
het aanbod in de stad. We worden ook steeds vaker 
benaderd door partijen en mensen uit de stad die mee 
willen helpen om de dromen van kinderen waar te 
maken. 

Zo werden we benaderd door Margarita Holguin. Haar 
beroep is zangeres, ze komt oorspronkelijk uit Peru, 
maar woont al lang in Almere. Margarita kan prachtig 
klassiek zingen en wil graag Almeerse kinderen helpen 
om ook zanger of zangeres te worden. Speciaal voor 
kinderen van wie zanger of zangeres worden een 
toekomstdroom is, organiseert 'Als ik later groot ben' 
samen met de bibliotheek en Margarita een leuke 
workshop. Margarita vertelt over haar zangcarrière, er 
is ruimte om jouw vragen te stellen en je gaat leuke 
zangoefeningen doen. 

Wil jij hier bij zijn: stuur dan een mailtje naar Annemette 
van de 
brievenbus: brievenbus@alsiklatergrootbeninalmere.nl. 
Er is een beperkt aantal plekken dus wees er snel bij! 
Heb jij een andere droom of vraag of wil je meer 
informatie over het project? Bezoek dan de 
website: www.alsiklatergrootbeninalmere.nl. 
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