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MIDZOMERBUURTFEEST 
Wij hopen dat u en uw kinderen weer hebben genoten 
van ons 8e Midzomerbuurtfeest en dat iedereen een 
leuke avond heeft gehad. Bij sommige attracties was 
het wel even geduld hebben maar ja, dat hoort er 
soms bij…. Wij bedanken alle ouders die hebben 
geholpen met het omtoveren van de school in Wilde 
Westen stijl. Tevens bedanken de vrijwilligers die ons 
hebben geholpen om deze avond weer tot een succes 
te maken en ons wat werk uit handen hebben 
genomen: het wijkteam voor het draaien van de 
suikerspinnen, Learn2Work voor het bakken van de 
poffertjes en hamburgers, Sandra en Debbie voor het 
verzorgen van de cup cake workshop, de dochters 
van juf Ellen (Marije) en juf Monique (Merel) voor het 
scheppen van de ijsjes, “meester” Daniel voor het 
helpen bij het Laser gamen en Mayla (oud leerlinge) 
voor het inschenken van de frisdrank en limonade. 
Mocht u het leuk vinden om volgend jaar ook een 
helpende hand te bieden tijdens deze avond kunt u 
zich alvast opgeven bij Miranda (administratie) .  
Na aftrek van de kosten die wij hebben gemaakt blijft 
er gelukkig nog een bedrag over dat wij waarschijnlijk 
gaan gebruiken voor het schoolplein zodat het geld 
ten goede komt aan de kinderen en de wijk… het is 
tenslotte een Midzomerbuurtfeest of aan een 
kleuterverdieping zodat er meer ruimte komt om te  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spelen op de gang. Wij hopen u daarover binnenkort 
te informeren. 
 
Wij hebben nog een aantal prijzen liggen die u met 
het goede lootje tot volgende week vrijdag kunt 
ophalen: 
 
619 roze  4 vrijkaartjes voor zwembad De Koploper 

660 roze  Almere Jungle 4 vrijkaartjes met knuffel 
687 roze  poster 
697 roze  3 x set  geurstokjes  

 
615 groen Lasergame 
658 groen  Pedicure behandeling t.w.v  euro 26,50 
680 groen  zak patat voor 3 personen & kortingsbon    
  voor Dolfinarium 

732 zalm Escaperoom Almere 
738 zalm Jillz pakket 

759 zalm    superfrisbee  

797 zalm  Pakket “De nieuwe Bibliotheek” 
 
647 rood Jillzset 
654 rood Pakket “De nieuwe Bibliotheek” 
657 rood  voetbalset pionnen 4 kaartjes De  
  Flierefluiter  
680 rood bouwpakket/mini microscoop 
 
418 blauw Kidsplayground 2 vrijkaartjes 
431 blauw Knuffel hond zwart 
492 blauw  Boek bbq en marshmellows bbq 
 
906 oranje poster 

926 oranje zeepaardje knuffel 
932 oranje  super frisbee  
947 oranje  Almere jungle entreekaartjes met pluche  
  tijgertje  
949 oranje          knuffel hond 
963 oranje  Pakket “De nieuwe Bibliotheek” 
980 oranje        Pakket “De nieuwe Bibliotheek” 
 
Sommige prijzen hebben we gesponsord gekregen, hiervoor 
onze hartelijke dank. De sponsorlijst treft u achterin deze 
nieuwsbrief. 
 
 

 

Agenda: 
Maandag 25 juni: MR vergadering 

Dinsdag 26 t/m 29 juni: Avondvierdaagse 

Vrijdag 29 juni: Podiumkunsten 1/2C 

2e rapport 

Dinsdag 3 juli:  10 min. gesprekken 

Donderdag 5 juli:  10 min. gesprekken 

Maandag 9 juli:  MR vergadering 

Dinsdag 10 juli: Studiemiddag lln. 

‘smiddags vrij 

Woensdag 11 juli: Bedankochtend 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

AVONDVIERDAAGSE 
Volgende week dinsdag t/m vrijdag vindt voor de 3e x 
de eigen Albatros Avondvierdaagse plaats. De 
weersomstandigheden zien er in ieder geval goed uit. 
Mocht het heel warm worden is het handig als 
kinderen een petje dragen en luchtige kleding. Ook 
natuurlijk goede schoenen om op te lopen en om een 
extra flesje water mee te nemen. Verder is het fijn als 
het afval bij de drankpost direct in de vuilniszakken 
worden gegooid, dus wilt u erop letten dat de kinderen 
het niet op de grond gooien. Omdat het ook veel 
gezelliger is blijven we bij elkaar lopen, ook om het 
oversteken op sommige punten makkelijker te maken. 
De start is iedere avond om 18.00 uur op het grote 
schoolplein. De route is te vinden op de 
faceboekpagina Avondvierdaagse OBS De Albatros. 
Wij wensen de 120 kinderen die meelopen alvast veel 
plezier en succes en danken Monique en Michael 
(ouders van Milan en Senna) alvast hartelijk voor de 
organisatie!!  

NASCHOOLSE SPORT BADMINTON 
Aanstaande woensdag kunnen de leerlingen uit de 
groepen 3 t/m 8 badmintonnen bij juf Patricia als 
naschoolse gym. De leerlingen krijgen hiervoor een 
inschrijfformulier mee dat ze uiterlijk 
woensdagochtend kunnen inleveren. 
 
 

EVEN VOORSTELLEN: 
Ik ben Gizem Dagarslan, 24 jaar oud 
en woonachtig in Almere. Vanaf 18 
juni zal ik op de maandagochtenden 
werkzaam zijn op de Albatros als 
waarnemend logopedist voor Mirjam 
Slager. 
In de afgelopen jaren heb ik ervaring 
opgedaan in het behandelen van 
kinderen met spraak- en taal-
problemen. Kinderen helpen bij 
communicatieproblemen is voor mij het mooiste om te 
mogen doen. Het geeft mij voldoening om iets voor de 
mens te kunnen betekenen. Ik kijk er naar uit om te 
werken op de Albatros! 
Tot ziens! 
 
Gizem Dagarslan 
 
 

RAPPORTGESPREKKEN 
De intekenlijsten voor de rapportgesprekken van 
groep 1 t/m 7 staan klaar in Digiduif. Vergeet u niet 
hiervoor in te tekenen. Mocht u geen tijd invullen dan 
krijgt u een overgebleven tijd op een briefje van de 
leerkracht bij het 2e rapport. 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
SENSORY BAGS KNUTSELEN 
Zaterdag 23 juni 2018 

Almere 

Nog nooit van Sensory bags gehoord? Kom zaterdag 
23 juni tussen 11.00 en 16.00 uur naar het 
Noordeindeplein in Almere Buiten en knutsel je eigen 
Sensory bag! Zaterdag 23 juni 2018 Vanaf 11:00 tot 
16:00 UUR 

 

FIETSEN: 'KRIS KRAS DOOR ALMERE 
HAVEN’ 
Houd je van fietsen? Fiets 23 juni dan mee tijdens het 
gratis fiets event ‘Kris Kras door Almere Haven’. 

Met behulp van een fietsroute- en stempelkaart fiets 
je langs diverse lokale ondernemers en 



initiatiefnemers. Bij elke locatie valt iets te beleven. Bij 
een volle kaart krijg je een felbegeerde medaille. 
De start van de fietstocht is om 13.00 uur bij 
Windsurfcentrum Almere & Beachclub Waterproof op 
Gooimeerdijk West, Surfstrand Haven 2. De eerste 
200 aanmelders krijgen een stempelkaart en hebben 
recht op alle ‘aanbiedingen’ van de deelnemers. Na 
200 aanmeldingen kun je wel meedoen, maar krijg je 
geen stempelkaart. Dit mag de pret natuurlijk niet 
drukken. De route blijft leuk en interessant en duurt 
ongeveer tot 17.00 uur. 
 
Kris Kras menu 
Speciaal op deze dag kan je vooraf de start bij 
Windsurfcentrum Almere & Beachclub Waterproof 
vrijblijvend gebruik maken van het Kris Kras 
Lunchbuffet incl. koffie/thee voor € 9,50. Na afloop 
kan je hier aanschuiven voor het Kris Kras BBQ menu 
voor € 17,50.  
Zaterdag 23 juni 2018 Vanaf 13:00 tot 17:00 uur 

 

 

SPONSORS PRIJZEN LOTERIJ 

 

                     

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                    

 

 

                    

 

 

                      

            

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 


