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AFSCHEID JUF MILEEN 
Woensdag 31 januari a.s. neemt juf Mileen van groep 

5A afscheid van de Albatros. Dit doet zij ’s morgens 

met de kinderen van haar groep en ’s middags met 

het team. Vanaf 1 februari a.s. gaat zij aan de slag op 

de Vrije School in Almere.  

Vanaf deze plek wil ik Mileen bedanken voor haar 

inzet op de Albatros en daarvoor op de Torteltuin. 

Mileen was (en is) een zeer betrokken leerkracht met 

veel liefde voor het vak en de kinderen en een goede 

visie op het onderwijs. Wij vinden het jammer dat ze 

de school gaat verlaten, maar wensen haar natuurlijk 

ook heel veel succes en plezier met de volgende stap 

in haar carrière!  

NIEUWE LEERKRACHT VOOR GROEP 5A 
Met het vertrek van juf Mileen ontstond er een 

vacature in groep 5A. En ik kan u vertellen: het was 

niet makkelijk om deze vacature in te vullen in deze 

tijden van schaarste onder het onderwijspersoneel. 

Gelukkig hebben we op de valreep toch een 

leerkracht gevonden. Haar naam is Lilian van Vugt en 

zij zal vanaf donderdag 1 februari a.s. de groep van 

Mileen fulltime overnemen. Lilian is de afgelopen tijd 

vooral werkzaam geweest als invalleerkracht, maar 

heeft nu welbewust gekozen om de overstap te 

maken naar een reguliere aanstelling op een school. 

Lilian is voor ons geen onbekende leerkracht, want zij 

heeft al vaker ingevallen op onze school. Juf Mileen 

en juf Lilian hebben goede afspraken gemaakt over 
de overdracht van de groep en juf Irene zal Lilian, als 

parallelleerkracht, natuurlijk met adviezen terzijde  

 

 

 

 

 

 

staan om een goede start op de Albatros mogelijk te 

maken. Wij wensen Lilian heel veel succes op de 

Albatros en hopen dat zij snel haar plekje op onze 

school zal vinden.  

.  
 

KOFFIEOCHTEND ADHD 
Vanochtend was de koffieochtend over ADHD waarbij 

Iddo van Bakel ( vader van Laure) heeft verteld over 

het ADHD traject die ze zijn ingegaan voor hun 

dochter Laure, bij ons op school. In een prettige, open 

sfeer is er gesproken over wat het met je doet als 

ouder als er vermoedens zijn van ADHD, welke 

handvatten je als ouder en school krijgt om het kind 

goed te kunnen begeleiden maar ook over het 

inzetten van medicatie en de effecten daarvan.  

Wij kijken op een positieve manier terug op deze 

bijeenkomst waarbij de opkomst hoger was dan 

verwacht en willen alle ouders die aanwezig waren 

bedanken voor hun openheid en inbreng. Het is fijn 

om ervaringen op deze manier te kunnen delen. 

We willen binnenkort weer een koffieochtend 

organiseren over drukke kinderen, nogmaals ADHD 

indien er behoefte aan is of mogelijk over andere 

onderwerpen. Heeft u een onderwerp waar u graag 

meer over zou weten of ervaringen over uit wilt 

wisselen dan kunt u deze onderwerpen doorgeven 

aan Miranda (administratie) of aan Janneke ( intern-

begeleider) zodat we data kunnen inplannen en 

mogelijk experts kunnen uitnodigen. Indien u nu al 

een onderwerp heeft kunt u dit doorgeven via een 

reactie op deze nieuwsbrief. 

Hopelijk tot ziens op een volgende koffieochtend! 

Ter illustratie het ADHD lied: 

DRIE MAAL DRIE IS NEEEEEEEEEGEEEEEEN!!!!! 

IEDER SCHREEUWT Z’N EIGEN LIED!!!!!! 

IK ZING DIT LIED WEL HONDERD KEER!!!!! 

WANT STOPPEN KAN IK NIET!!!!! 

 

Agenda: 
Vrijdag 2 februari: Sluiting Nationale  

 Voorleesdagen 

Maandag 5 februari: Leerlingen vrij 

Donderdag 8 februari: Voorstelling 1 t/m 4 

Vrijdag 9 februari: Gevleugeld podium 

7a 

Vrijdag 16 februari: 1e rapport 

Dinsdag 20 februari: rapportgesprekken 

Donderdag 22 februari: rapportgesprekken 

Maandag 26 februari t/m 

Vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Afgelopen woensdag zijn we van start gegaan met de 
Nationale Voorleesdagen voor de groepen 1 t/m 4. 
Veel kinderen kwamen in hun pyjama of onesie naar 

school wat erg leuk was. Ook de juffen van deze 

groepen stonden in hun badjassen en pantoffels voor 

de klas. Leerlingen uit de groepen 3 en 4 gaan deze 

week ook voorlezen bij de kleutergroepen, net als 

leerlingen uit groep 6. Ook zien we ouders, opa’s en 

oma’s met groepjes kinderen overal in de school. 

Volgende week vrijdag vindt de afsluiting plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
THEATERVOORSTELLING 1 T/M 4 
Op donderdag 8 februari aanstaande krijgt groep 1 
t/m 4 een echte theatervoorstelling op school: Tobys 
Alfabed.  
Toby ligt in bed en kan niet slapen. Morgen gaat hij 

voor de eerste keer naar school. Daar moet je letters 

leren! Hij verstopt zich met zijn knuffel Meneer de 

IJsbeer onder zijn dekbed. Maar Meneer de IJsbeer 

kruipt uit bed en gaat op weg naar de Noordpool. 

Door de zoektocht van Toby naar Meneer de IJsbeer 

tuimelt hij als een Alice in Wonderland in een voor 

hem onbekende wereld, waarin hij de letters leert 

kennen. Zij helpen hem, hij speelt met hen en gaat 

dat steeds leuker vinden. Zo verandert zijn angst in 

een uitdaging. 

http://www.dereustotaal.nl/GetImage.ashx?file=f00115

26-4b23-40cc-b30e-ecd56838ae41&size=750 

Zonder de betaling van de eigen bijdrage kunnen we 

dit soort culturele voorstelling niet bekostigen.  

 

 
REKENSPELLETJES VOOR THUIS 
In deze tijd van het turen naar schermen en ‘online 
leven’ wordt er in veel gezinnen te weinig samen 
ondernomen (offline ;)). Daarom heeft de organisatie 
“Wijzer over de basisschool” de afgelopen maanden 
hard gewerkt aan het ontwikkelen van leerzame 
rekenspelletjes die ouders met hun kinderen gezellig 
samen aan de keukentafel kunnen spelen.  
 
De instructievideo’s van deze rekenspelletjes zijn al 
meer dan 15.000 keer gedeeld op Facebook (het 
spel met de meeste likes tot nu toe is het 
‘eierdoosspel’) en we hebben ontzettend veel leuke 
reacties ontvangen van ouders, maar ook van 
leerkrachten die de spelletjes in de klas spelen.  
 
Deze spelletjes zijn via onderstaande link gratis ter 
beschikking. De spelletjes zijn leerzaam, makkelijk te 
printen en zorgen weer voor wat ouderwetse 
gezelligheid. Veel rekenplezier! 
 
https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/ 
 

BETALING OUDERBIJDRAGE 

Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, 

dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen . 
De kosten voor dit jaar zijn door de MR 
(medezeggenschapsraad) en directie vastgesteld op 
€ 55,- per leerling voor de groepen 1 t/m 7.  
(€ 22,50  ouderbijdrage en € 32,50 schoolreisje)  
Leerlingen die vanaf 1 januari op school komen 
betalen 42,50 
Voor groep 8 € 110,-  (€ 22,50 ouderbijdrage en € 
87,50 kamp).  
 
Dit bedrag kan worden overgemaakt op:  
NL22 INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De 
Albatros, onder vermelding van de naam van uw kind 
en de groep waarin hij/zij zit. 
Wij hebben het liefst dat u het bedrag in 1x voldoet 
dan bent u er ook vanaf  maar  ook in verband met 
de administratie. Mocht u dit niet in 1x kunnen betalen 
mag het bedrag eventueel in termijnen worden 
overgemaakt. 
(2x 20,- per lln en 1x 15,- voor leerlingen van de 
groepen 1 t/m 7 en 2x 35,- en 1x 40,- voor lln groep 
8). 

 
 

http://www.dereustotaal.nl/GetImage.ashx?file=f0011526-4b23-40cc-b30e-ecd56838ae41&size=750
http://www.dereustotaal.nl/GetImage.ashx?file=f0011526-4b23-40cc-b30e-ecd56838ae41&size=750
http://wijzeroverdebasisschool.acemlnc.com/lt.php?s=9bba4658f9eb01236be5fe05ea136045&i=397A477A12A1837


 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
NATIONALE VOORLEESDAG 
ALMEERDERHOUT 
Kom luisteren naar het verhaal van Alberts Boom. 
Aansluitend is er knutselen. 

Ken jij het verhaal van Alberts Boom al? Weet jij wat 
je moet doen als er een slapende tijger in de weg ligt? 
Nee…? Kom dan luisteren in de winkel van 
Buitencentrum Almeerderhout op zaterdag 27 januari! 
Leef mee met de lievelingsboom van Albert de beer of 
beleef het badder-avontuur van Klein Konijn. De 
voorlezer van Staatsbosbeheer Almeerderhout neemt 
je mee in de wonderlijke wereld van het boek.  
Als onderdeel van de Nationale Voorleesdagen 
worden in een knusse setting in de winkel 
verschillende verhalen voorgelezen. Aanmelden kan 
voor 13.30 uur en 14.30 uur.  
 
Na afloop kun je een eigen knutselwerk maken, onder 
begeleiding van een vrijwilliger.  
 
Wil je zeker zijn van een plekje op de bank? Meld je 
dan even aan: almeerderhout@staatsbosbeheer.nl
  

 

 
 

 
 
JEUGDTHEATER: SSST! DE TIJGER 
SLAAPT (2+) 
Op zondag 28 januari is in bibliotheek Stad de 
jeugdtheatervoorstelling 'Ssst! De tijger slaapt' te zien. 

Een tijger is gemeen, een schildpad super sloom en 
een muis bijt in je teen. Maar is dat echt wel zo? In 
deze muzikale voorstelling zien we de heldhaftige 
daden van een groepje kleine dierenvrienden, die het 
op neemt tegen een grote woeste tijger. Hoewel, 
woest...? Een grappige voorstelling van De Toren van 
Geluid waarin niet alles is wat het lijkt! 
Zondag 28 januari 2018 Vanaf 15:00 tot en met 16:00 
https://www.denieuwebibliotheek.nl/  
 
 
 

KIDNEYRUN@NIGHT 
Kom zaterdagavond 27 januari naar de Havenkom in 
Almere Haven en moedig de Rixax KidneyRun@Night 
runners aan! Deelnemen kan ook nog. Kijk hiervoor 
op www.kidneyrunalmere.nl  

Net als voorgaande edities wordt de KidneyRun ook 
dit jaar weer in de avond gelopen. Zo start de 
KidsRun (1km) om 17.30 uur, de KidsRun (2km) om 
17.45 uur, de 5 km om 18.30 uur en de 10 kilometer 
om 19.30 uur. Nieuw dit jaar is de 'voetbalrun' voor 
kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Om 18.05 uur 
beginnen zij aan een run over 1 kilometer, die zij met 
een voetbal aan de voet afleggen. Ondertussen 
komen ze daarbij allerlei hindernissen tegen.  
 
Het parcours loopt via de dijk en door de wijken van 
Haven. Uiteraard wordt de dijk weer door honderden 
lampjes verlicht en heeft de organisatie omwonenden 
opgeroepen om ook de straten zo leuk mogelijk te 
versieren. De straat waar dat het leukst gebeurt, 
wordt beloond met een symbolische prijs.  
 
De organisatie daagt iedereen uit zich uit te dossen 
met lampjes of andere verlichting. 
 
Na afloop is er voor iedere deelnemer warme 
chocomel met slagroom. Ook ligt er een verrassing 
klaar voor de leukst verlichtte loper. 
 
Deelname bedraagt: 
 
Kidsruns € 4,= 
5 km € 9,50 
10 km € 13,50 
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