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KERST 
Wat was het weer gezellig gisteravond bij het 
Kerstdiner. De kinderen zagen er fantastisch mooi en 
feestelijk uit, en wat waren de buffetten weer heerlijk, 
de diverse optredens/modeshows in de klassen weer 
leuk en wat was het leuk dat zoveel ouders gezellig iets 
kwamen drinken op het Zeemeeuwplein tijdens het 
Kerstdiner van de kinderen. De Kerstman en zijn 
Kerstvrouwtje kwamen ook nog even een kijkje nemen 
in alle klassen en hadden voor alle kinderen nog een 
aardigheidje meegenomen. De Kerstman vond het erg 
leuk om dit jaar weer van de partij te zijn en wij hopen 
hem volgend jaar natuurlijk weer terug te zien. Wij 
kijken terug op een erg leuke avond!  
Namens de leerkrachten en de kinderen willen wij u 
dan ook bedanken voor het koken/hapjes maken en 
helpen bij de verschillende activiteiten deze afgelopen 
weken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanmorgen was iedereen nog in een kerststemming en 
heeft de onderbouw vleugel nog een dansje gemaakt 
en in polonaise door de halve school gelopen een 
gedeelte daarvan nog tijdens het buitenspelen op het 
grote plein waarna een deel van de bovenbouw 
leerlingen ook aansloot. We gaan het jaar dus dansend 
uit! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KERSTKAARTEN NAAR OUDEREN 
Vanmorgen is groep 7B naar Buitenhage geweest om 
de kerstkaarten, die door leerlingen van de hele school 
zijn gemaakt, rond te brengen. Ook hebben ze dansjes 
opgevoerd en liedjes gezongen. De ouderen waren erg 
blij met het bezoek.   
 

 

Agenda: 
Vrijdag 21 december: Leerlingen vrij 

Maandag 24 dec./4jan: Kerstvakantie 

Woensdag 23 januari: start Nationale  

    Voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
REINTEGREREN AFWEZIGE 
LEERKRACHTEN - LERARENTEKORT 
Na de Kerstvakantie zullen juf Tasja en Monique hun 
lesgevende taken weer langzaam opnemen. Juf Tasja 
zal na de vakantie op donderdag en vrijdag weer voor 
haar eigen groep staan. Op maandag en dinsdag blijft 
juf Desiree de groep nog even draaien en juf Soraya op 
woensdag.  
Juf Monique zal vrijdag weer voor de groep staan en 
donderdag naast meester Nick wat administratieve 
taken voor de groep op zich nemen. Maandag na de 
vakantie zal juf Marjo zelf voor groep 7B staan omdat 
juf Desiree dan voor 8B staat. 
Deze puzzel is voorlopig dus weer gemaakt. 
 
In de bijeenkomst van de Klassenouders van afgelopen 
woensdag hebben wij nogmaals uitgelegd hoe het zit 
met onze invalpoel, die eigenlijk leeg is of van zodanig 
niveau dat wij de groepen liever verdelen bij 
afwezigheid van een leerkracht. Gelukkig hebben we 
aan meester Nick een hele goede kracht en wij zijn blij 
dat hij in januari bij ons wil komen invallen.  
 

 
BETALEN OUDERBIJDRAGE 2018-2019!! 
Onderwijs in Nederland is gratis. Het geld dat wij van 
de overheid krijgen is alleen voor de aanschaf van 
leermiddelen, inventaris en klein onderhoud van het 
gebouw, inhuren van invallers, salaris personeel. 
Omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van 
kinderen om, naast het leren, de leerlingen ook 
cultuureducatie, door middel van voorstellingen in- of 
buiten de school, aan te kunnen bieden, natuureducatie 
door middel van excursies, Sint- en Kerst-/Lentefeest te 
kunnen vieren, afscheid groep 8, workshops en 
sportdag te kunnen organiseren etc. zijn wij 
genoodzaakt een “vrijwillige” eigen bijdrage per kind 
hiervoor te vragen (dit geld wordt dus niet gebruikt voor 
potloden en dergelijke) van € 22,50 per leerling.  
 
Om het schoolreisje te organiseren is een verplichte 
bijdrage van € 32,50 vastgesteld voor de groepen 1 t/m 
7. (Het grootste gedeelte hiervan gaat naar het 
busvervoer). 
De kosten voor het 3-daagse kamp van groep 8 zijn: € 
87,50 
 
Mocht u de ouderbijdrage nog niet voldaan hebben dan 
verzoeken wij u het te betalen bedrag per kind zo 
spoedig mogelijk over te maken op onze rekening.  
Groep 1 t/m 7 totaal € 55,- (22,50 en 32,50) 
Groep 8  totaal € 110,- (22,50 en 87,50) 
 
ASG inz. De Albatros       NL22INGB0000 060637 
Onder vermelding van de naam van de leerling(en) en 
groep(en)  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

KERSTBOMENINZAMELING 
Zaterdag 5 januari kunt u uw kerstboom tussen 13.30-
14.30 uur inleveren bij Dirk voor. Per kerstboom krijg je 
0,50 voor iedere boom. 

TIPS VOOR DE KERSTVAKANTIE 

LICHTJESWANDELING 
Een wandeling met lichtjes in een serene stilte. Wandel 
door het donkere bos met halverwege een gezellige, 
warme ontmoetingsplek met een knapperend houtvuur 
om even samen te genieten. 

Het snoer van lichtjes, de sterren aan de hemel en de 
vreemde avondgeluiden in het bos zorgen voor een 
unieke ervaring. De kaarsjeswandeling is voor ouders 
met kinderen vanaf 2 jaar en natuurlijk alle andere 
geïnteresseerden. Nog leuker wordt het als de kinderen 
zelf een lampion meenemen. 
Helaas is de wandeling niet geschikt voor mensen die 
slecht ter been of slechtziend zijn. Honden mogen mee 
mits aangelijnd.  
 
Voor knutselen is starttijd in 17.00 uur (lampion maken, 
inclusief lampionstokje, route lopen inclusief 
consumptie in het bos.  
Volwassene (begeleiding): €3,- inclusief consumptie 
 
Alleen wandelen: start tussen 19.00–21.00 uur 
Kosten: € 3,00 p.p. inclusief consumptie in het bos 
 
voor informatie en boeken: klik 'meer informatie' 
 
http://bit.ly/2zkPvz3  
 
 

WINTER KNUTSELEN 
Winterse knutsels maken in Buitencentrum 
Almeerderhout tijdens de kerstvakantie. 

Kom in de kerstvakantie met je kinderen naar 
Buitencentrum Almeerderhout voor een middag 
knutselen. De Waterzaal opent de deuren weer en 
wordt gevuld met natuurlijke en gerecyclede materialen 
om mee aan de slag te gaan. Onder begeleiding van de 
gidsen kunnen de kinderen al hun creativiteit loslaten 
op een winters knutselwerk. Na afloop mag het 
kunstwerk natuurlijk mee naar huis. (op 2e Kerstdag 
kunt u vrij knutselen, er is geen begeleiding aanwezig). 
 
Voor meer info en boeken: klik op 'meer informatie' 
 
 

PEUTERBIOS: RITA EN KROKODIL 3 
Donderdag 27 december 2018 

Almere 

Op donderdag 27 december kunnen de allerkleinsten 
weer genieten van de leukste filmochtend van de 
maand in bibliotheek Stad. Dit keer met de film Rita & 
Krokodil 3. 

De leukste filmochtend voor de allerkleinsten. Speciaal 
voor alle kinderen tussen twee en vier jaar is er nu 
PeuterBios. Het licht blijft zachtjes branden, het geluid 
staat iets zachter en de film duurt korter of bestaat uit 
meerdere verhaaltjes. Elke maand een nieuwe en leuke 
film.  
'Rita & Krokodil 3': Rita is een fantasievolle, 
vastberaden kleuter met een Krokodil als vriendje. Hij 
woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk bestaat 

http://bit.ly/2zkPvz3


hij alleen in de verbeelding van Rita. Rita’s fantasie 
brengt hen echter overal waar ze maar willen. Met 
Krokodil is in de buurt is er altijd wat te beleven. 
Donderdag 27 december 2018 Vanaf 09:30 tot en met 
10:30 

 
NIEUWJAARSDUIK 
Dinsdag 1 januari wordt bij het Surfstrand Almere 
Haven om 12.00 uur het startschot gegeven door 
Burgemeester Franc Weerwind voor de Nieuwjaarsduik 
2019! 

De kantine van Windsurf Vereniging Almere Centraal is 
open. Hier kun je je eventueel omkleden en na de duik 
genieten van een heerlijke kop Unox snert. Uiteraard 
wordt er ook weer Glühwein en warme chocolademelk 
geschonken én worden er Unox mutsen uitgedeeld. 
 
Deze Nieuwjaarsduik kan door iedereen genomen 
worden mits je gezond bent en geen hartklachten hebt.  
Kleine kinderen mogen mee doen onder begeleiding 
van een ouder en wanneer zij in het bezit zijn van een 
zwemdiploma. 
 
Deelname is gratis. 
 
http://www.almerecentraal.nl/  
 
 

JEUGDTHEATER: ROEPUMA - EEN 
INTERACTIEF WINTERS AVONTUUR (4+) 
Op zondag 6 januari is om 15.00 uur in de nieuwe zaal 
van bibliotheek Stad de interactieve jeugdvoorstelling 
Roepuma te zien. 

Interactieve jeugdvoorstelling vol liedjes, leuke 
personages en humor. 
Omdat het januari is spelen we een winters avontuur. 
Wie speelt er een sneeuwbal? En welk beest staat daar 
in de sneeuw? En zit er wel een sneeuwbal of beest in 
de voorstelling? 
Help mee een mooi verhaal te verzinnen en kom je 
warmen in de bibliotheek en neem vooral je broertje, 
zusje, buren, ouders en opa en oma mee. Want 
Roepuma is leuk voor iedereen! 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/  
 
 
Meer tips treft:  
https://www.vvvalmere.nl/nl/activiteitenkaart  
 
 
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderagen
da.html  
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