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STAKING OP 14 MAART A.S. 
Woensdag 14 maart staakt het primair onderwijs in 
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, na een eerdere 
stakingsactie op 14 februari jl. in de provincies 
Friesland, Groningen en Drenthe. Er wordt actie 
gevoerd voor meer waardering en een eerlijk salaris. 
Dit is nodig voor de aanpak van het lerarentekort. 
Door middel van estafetteacties wordt vanuit de regio 
een krachtig signaal afgegeven dat er meer geld 
nodig is voor primair onderwijs. De urgentie is hoog 
en het lerarentekort is nijpend. Ook vandaag worden 
er klassen naar huis gestuurd omdat er niet genoeg 
leraren zijn. Vorige week bereikten het PO-front en 
minister Slob een akkoord op werkdruk in het primair 
onderwijs. Geld, gereserveerd voor werkdruk wordt 
naar voren geschoven, waardoor scholen komend 
schooljaar gemiddeld 35.000 euro per school hieraan 
kunnen besteden. Dat is mooi, maar de problemen in 
het onderwijs zijn te groot. Het kabinet moet echt 
meer geld vrijmaken voor salaris en investeren in het 
onderwijs, om zo het stijgende lerarentekort een halt 
toe te roepen. 
Op de Albatros was voor 14 maart a.s. een studiedag 
ingeroosterd, waardoor de kinderen al vrij waren. 
Voor u als ouder heeft de aangekondigde staking dus 
geen consequenties. Desalniettemin vinden wij het 
belangrijk om u te informeren over de aangekondigde 
acties in het primair onderwijs, zodat u betrokken blijft 
bij wat zich op dit front afspeelt. In de bijlage vindt u 
een brief namens ons bestuur over de staking van 14 
maart a.s.. Deze brief wordt verspreid naar ouders 
van alle basisscholen die onder het bestuur vallen van 
de Almeerse Scholen Groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUFFENVERJAARDAG 
Op woensdag 7 maart is het weer feest! Dan vieren 
alle juffen/meesters van onze school hun verjaardag! 
Als het goed is hebben de leerlingen hiervoor een 
uitnodiging ontvangen .  
De leerlingen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te 
nemen, want wie jarig is trakteert!  
De leerlingen mogen, als ze het leuk vinden, deze 
dag ook verkleed naar school komen!  

 

LETTERFEEST GROEPEN 3 
Woensdag was het feest in de groepen 3 want de 
leerlingen kennen alle letters van het alfabet!! 
Via een letterspeurtocht op het grote schoolplein werd 
dit getest. Samen met ouders/opa’s/oma’s/ooms of 
tantes werden raadsels van de letters opgelost.  
Na afloop van de speurtocht was er een officiële 
letterdiploma uitreiking door meester Luc om de 
leerlingen van deze groepen nog even in het zonnetje 
te zetten. Wij vonden het erg leuk dat er zoveel 
ouders getuigen waren van dit feestelijke moment! 
Het zijn echte “lettermonsters”! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
 

Maandag 26 februari t/m 

Vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie 

Woensdag 7 maart: Juffenverjaardag 

Vrijdag 9 maart: Samenloop voor 

Hoop 

Woensdag 14 maart: Leerlingen vrijdag  

Donderdag 15 maart: W4Kangoeroe 

Maandag 19 maart: MR vergadering 

Woensdag 28 maart: Grote Rekendag 

Donderdag 29 maart: Leerlingen s’middags 

vrij 

Vrijdag 30 maart: Leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SAMENLOOP VOOR HOOP  
Afgelopen maandag heeft uw zoon/dochter de 

enveloppe voor de sponsoring voor de Samenloop 

voor Hoop meegekregen. Er komen al hele 

enthousiaste verhalen binnen over de sponsoring. 

Een vader heeft zelfs de enveloppe mee naar zijn 

werk genomen zodat zijn dochter ook door zijn 

collega’s gesponsord wordt voor dit goede doel, KWF 

Kankerbestrijding!   

Mocht u nog een enveloppe nodig hebben dan kunt u 

bij de leerkracht of administratie een extra enveloppe 

vragen.  

De enveloppe met geld kan op vrijdag 9 maart mee 

naar school worden genomen. Een medewerker van 

de Samenloop voor Hoop zal dan langs de groepen 

gaan om de enveloppen op te halen. Tijdens de loop 

zal dit dan worden geteld.  

Het zou leuk zijn als de kinderen vrijdag de 9e iets 

paars aan/op/om hebben, de kleur van de Samenloop 

voor Hoop. 

 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8  lopen vrijdag 9 

maart 24 minuten en de groepen 1 t/m 4 24 (kleine) 

rondjes op het grote plein.  Komt u ze aanmoedigen!! 

 

9.00 uur groep 1/2A 

9.20 uur groep 1/2B 

9.30 uur groep 1/2C 

10.00 uur groep 3A 

10.20 uur groep 3B 

10.40 uur groep 4A 

11.00 uur groep 4B 

Van 9.00-9.30 uur de groepen 5 t/m 8.  

 

Basisschool De Drieluik heeft gisteren al de 

Samenloop voor Hoop gelopen. Met ongeveer 800 

leerlingen hebben zijn meer dan 14.000,- opgehaald.  

Met onze 355 leerlingen moeten wij toch ook een heel 

eind komen . 

 

Mocht u het leuk vinden om bij onze Samenloop te 

helpen vrijdag 9 maart dan kunt u zich opgeven bij juf 

Ellen of Miranda (administratie). 

 

GROEP 5A 
Na het vertrek van juf Mileen van groep 5A per 1 

februari heeft juf Lilian via de invalpool voor deze 

groep gestaan. Wij hebben vorige week besloten om 

toch afscheid van juf Lilian te nemen en gelukkig heeft 

juf Desiree de groep deze week op kunnen vangen.  

Na de voorjaarsvakantie zal juf Desiree op maandag 

en dinsdag voor de groep staan en juf Soraya zal van 

woensdag t/m vrijdag de lessen voor deze groep 

verzorgen. Juf Soraya is gelukkig geen onbekende 

van ons en van de leerlingen. Beide juffen zullen tot 

het einde van dit schooljaar voor deze groep staan. 

 

 

MIDZOMERBUURTFEEST 
Ook dit jaar organiseren we weer het Midzomerbuurt-
feest dat op 19 juni zal plaatsvinden. Dit jaar is het 
thema “Het Wilde Westen”. Omdat wij de school ook 
dit jaar weer een beetje in dit thema willen omtoveren 
hebben wij uw hulp nodig. U hoeft niet creatief te zijn 
want de voorbeelden zijn aanwezig maar uw 
helpende hand zou fijn zijn, al is het maar een uurtje. 
Vindt u het leuk om ons daarbij te helpen dan kunt u 
zich opgeven bij Miranda van de administratie. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                 OUDERS/VERZORGERS/OPA’S/OMA’S 

DIE WILLEN HELPEN OP DE  

KNUTSELOCHTENDEN/MIDDAGEN 

TEN BEHOEVE VAN HET MIDZOMERBUURTFEEST 

Maandagmiddag  5 – 12 maart  

            Dinsdagochtend/middag        6 – 13- 20 maart 

                   Woensdagochtend       21 maart 

            Vrijdag ochtend/middag        9 – 23 maart  

 

      Al is het maar een uurtje, Vele handen maken licht werk  

      en is het gezelliger.  Eventueel kunt u ook Iets mee naar  

      huis nemen.  

      Komt een ander moment U beter uit, geen probleem, 

      Komt u gerust langs . U kunt zich aanmelden voor deze    

      knutselochtenden bij Miranda (administratie)  
 

 

 

 

 

 

Mocht u een bedrijf hebben en het leuk vinden om 

een prijsje voor de loterij van het Midzomerfeest te 

sponsoren dan kunt u dit aangeven bij Miranda 

(administratie) of via een reactie op deze nieuwsbrief. 

 

 

BETALING OUDERBIJDRAGE 

Ouders die de ouderbijdrage/schoolreisje nog niet 
hebben voldaan hebben de afgelopen week een 
Digiduif hierover ontvangen. Degenen die niet alle 
kinderen hebben gekoppeld aan het Digiduif account 
krijgen na de vakantie een herinneringsbrief. Wij 
verzoeken u de betaling zo spoedig mogelijk te 
voldoen. Alvast bedankt. 
 
 
 
 

 



TIPS VOOR DE VOORJAARSVAKANTIE 
 

STERREN KIJKEN TIJDENS LANDELIJKE 

STERRENKIJKDAGEN 

Adembenemend mooi en van iedereen. Dit brengt 
het gevoel onder woorden dat velen voelen bij het 
bekijken van de nachtelijke sterrenhemel. Tijdens 
de landelijk sterrenkijkdagen, op 23 en 24 februari, 
wil Sterrenwacht Almere dit gevoel delen.  

 
Bezoekers kunnen de nachtelijke sterrenhemel 
bekijken bij Sterrenwacht Almere tijdens de landelijke 
sterrenkijkdagen op 23 en 24 februari. (Foto: Stichting 
Sterrenwacht Almere) 
 
In Almere worden de sterrenkijkdagen georganiseerd 
door de Stichting Sterrenwacht Almere in 
samenwerking met natuurcentrum Stad & Natuur. Op 
stadslandgoed De Kemphaan bij het gebouw van 
Stad & Natuur zullen vrijdagavond 23 februari en 
zaterdagavond 24 februari vanaf 19.30 uur diverse 
telescopen staan opgesteld. Leden van de 
Sterrenwacht zullen het publiek uitleg geven over wat 
er allemaal door telescoop of verrekijker zichtbaar is.  
Ongeacht de weersomstandigheden zullen er 
multimediapresentaties zijn. Met behulp van een 
planetariumprogramma wordt het publiek een beeld 
gegeven wat er die avond en de komende maanden 
aan de hemel te zien is. De toegang is gratis. 
 
Na de voorjaarsvakantie begint het DIDO-thema Eise 
Eisinga – Planetarium dus leuk om met uw 
zoon/dochter uit de groepen 5 t/m 8 vast een kijkje te 
nemen. 
www.stadennatuur.nl  
 

VOORJAARSVAKANTIE: SPEURTOCHT 

EN PINDASNOER 
Doe de Baron Vos speurtocht, maak vogelvoer en 
spot vogels in de bomen 

Locatie: De Kemphaan  
Datum:26-02-2018 
Begintijd: 10:00 
Eindtijd: 16:00 

De voorjaarsvakantie staat in het teken van het 
voedsel van dieren. Doe de Baron Vos 
winterspeurtocht (deze loopt van december t/m 4 
maart), rijg een pindasnoer en spot vogeltjes door het 
vogelkijkscherm. 
 
Speurtocht Baron Vos in de winter 
Baron Vos is weer neergestreken op de Kemphaan. 
Hij zit er zelf warmpjes in zijn lux ingerichte hol deze 
winter. Jullie mensen maken er ook een gezellige boel 
van met kerst, oud en nieuw en de winterpret: 
schaatsen en sleeën! Maar wat doen de dieren uit het 

bos eigenlijk deze winter? Kunnen zij nog eten vinden 
in het bos of kiezen zij ervoor om een winterslaap te 
houden? Leven zij misschien gewoon door of verlaten 
zij ons kikkerlandje voor warmere oorden? Doe de 
speurtocht, leer alles over de dieren op de Kemphaan 
en kraak de code voor de schat!  
De speurtocht is te downloaden 
via http://winkel.stadennatuur.nl/producten/speurtocht-
baron-vos-winter.html voor €1,00 of op werkdagen 
tussen 9-16 uur te koop bij Stad & Natuur op 
Kemphaanstraat 1 voor €1,50. Als je de speurtocht 
via deze website koopt krijg je een link toegestuurd 
vanaf waar de speurtocht gedownload kan worden. 
Wij raden je aan de speurtocht af te drukken, zodat je 
de vragen kan invullen. Vergeet niet een pen mee te 
nemen! 
 
De speurtocht start voor het gebouw van Stad & 
Natuur op Kemphaanstraat 1! De speurtocht is leuk 
voor kinderen van de basisschool leeftijd. De kleine 
kinderen kunnen op zoek naar de ijssterren die in het 
bos hangen. De oudere kinderen kunnen de vragen 
beantwoorden.  
 
Vogels kijken en vogelvoer maken 
In het gebouw van Stad & Natuur kun je door een 
vogelkijkscherm kijken naar vogeltjes in de bomen. 
Stad & Natuur zorgt de hele winter voor heerlijke 
pinda's en vetbollen in de bomen waar de vogeltjes op 
afkomen. Achter een vogelscherm kunnen de 
kinderen zich verstoppen en door de gleuf naar buiten 
kijken, zo schrikken de vogels niet van veel beweging. 
Daarna mogen de kinderen ook een pindasnoerrijgen 
(gratis). Ouders en begeleiders begeleiden deze 
activiteit zelf. 

Maandag 26 en dinsdag 27 februari 10.00-16.00 uur. 

www.stadennatuur.nl  

 

ONTMOET DE POLITIE 
Meerdere data vanaf: za 24 februari 2018 t/m zo 

18 maart 2018 

Almere 
Ontmoet de politie bij Veiligheidsmuseum PIT. Een 
wijkagent is van 12.00 tot 15.00 uur aanwezig om 
over zijn werk te vertellen en al jouw vragen te 
beantwoorden. 

Ontmoet de politie bij Veiligheidsmuseum PIT. Een 
wijkagent komt langs om te vertellen over zijn werk bij 
de politie. De wijkagent is in het museum aanwezig 
van 12:00-15:00 uur voor al jouw vragen! Durf jij je in 
de boeien te laten slaan? 
 

https://www.pitveiligheid.nl/activities/ontmoet-de-
politieagent  

 

 

http://www.stadennatuur.nl/
http://winkel.stadennatuur.nl/producten/speurtocht-baron-vos-winter.html 
http://winkel.stadennatuur.nl/producten/speurtocht-baron-vos-winter.html 
http://www.stadennatuur.nl/
https://www.pitveiligheid.nl/activities/ontmoet-de-politieagent
https://www.pitveiligheid.nl/activities/ontmoet-de-politieagent
http://cdn.rodiinternet.nl/photos/000/411/920/medium/4265043.JPG


JEUGDTHEATER 4+: VLIEG OP, DIKKE 

BROMVLIEG! 

25 februari 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

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

 
Maak kennis met een uiterst vervelende bromvlieg die 
voor veel paniek en onrust zorgt. 
Een muzikale vertel- en meedoevoorstelling met een 
levensgroot boek als decor. Zing mee met bekende 
liedjes en luister naar nieuwe versjes en liedjes uit het 
gelijknamige prentenboek van Loes Riphagen. 

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

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

Koop kaarten via iDeal 

www.denieuwebibliotheek.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP CODEQUBE 8+ 

26 februari 2018, van 10:00 tot 12:30 | Bibliotheek 
Stad, het nieuwe lokaal 

Kosten: € 32,50 

 
Je hoeft je niet te vervelen in de vakantie! 
Programmeer je eigen website onder begeleiding van 
21Toolkit! Hoe gaaf is dat? In twee opeenvolgende 
dagen (26 én 27 februari) ga je, met de CodeQube, je 
eigen website maken met de codeertalen HTML en 
CSS. Je kunt er thuis mee verder én je krijgt na afloop 
een certificaat mee! 
Je start digitaal op een tablet met de webapplicatie 
waarin codes worden geïntroduceerd door spelletjes, 
quizzen, afbeeldingen en video’s. Vervolgens bouw je 
de codes met  code-magneten of stickers fysiek na op 
de CodeQube. Tijdens de laatste stap programmeer 
je deze codes op de tweede tablet om te kijken of de 
gebouwde codes ook daadwerkelijk werken. Op deze 
manier kun je zelfstandig een eigen website bouwen 
die je vervolgens online kunt bekijken. 

Er is beperkt plek, dus meld je snel aan! 
 
Kosten: € 32,50 
Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de 
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 
Koop kaarten via iDeal 
 

JEUGDVOORSTELLING 6+: EEN BUIK 

VAN WOL 

4 maart 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, 
de nieuwe zaal 

Kosten: Leden 6,- | niet-leden € 8,- 

 
 
Tussen de herinneringen in het hoofd van mevrouw 
Catharina wonen Toon en Kato. Ze houden alles 
keurig op orde zodat er nooit een herinnering 
kwijtraakt. Dat doen ze hun hele leven al. 
In het begin was het hier leeg en kaal, een baby 
herinnert zich niks. Inmiddels heeft zich hier een heel 
leven verzameld. Morgen viert mevrouw Catharina 
haar 90e verjaardag. Toon en Kato willen haar graag 
verrassen. Ze hebben taart en een liedje, maar geen 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1870;a_id=1161
http://www.denieuwebibliotheek.nl/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1954;a_id=1217
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1870;a_id=1161


cadeau … Een poëtische, beeldende en muzikale 
jeugdtheatervoorstelling over hondjes, heimwee en 
sneeuw. Over verliefd worden, breien en kwijtraken. 
Maar hoe kwijt kan iets zijn als je het met dichte ogen 
nog steeds kunt zien?  
Theatergroep Fien werd genomineerd voor de Zapp 
Theaterprijs 2016. 
  

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

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

Koop kaarten via iDeal 
Actueel 
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ALMERE 

 

Team OBS De Albatros 
 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1920;a_id=1198
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1920;a_id=1198

