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PANNENKOEKENDAG 
De pannenkoekendag was een feest voor jong en oud 
en we zijn blij dat we zoveel opa’s/oma’s/oudere 
buurtgenoten in ons “Zeemeeuwplein”restaurant 
mochten ontvangen! Voor herhaling vatbaar!  
Gelukkig hebben we de foto’s nog! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SPORTDAG 
Op woensdag 10 april zal onze jaarlijkse sportdag van 
8.30 – 12.00 uur plaatsvinden. 

De groepen 1 t/m 4 wordt om 8.30 uur op school 
verwacht. Groep 5 t/m 8 wordt om 8.30 uur bij MHC, 
hockeyvereniging Buitenhout (de sportvelden aan de 
overkant van de vaart naast Basic Fit), verwacht. 

De  leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten in 
sportkleding te komen. Met dichte schoenen (dus geen 
slippers, sandalen, crocs oid.). De leerlingen van de 
groepen 1/2 mogen in verkleedkleding naar school 
komen (wel met goede schoenen). 

Alle leerlingen moeten wat te eten en te drinken mee 
nemen. Dit mag een flesje / bidon water of sportdrank 
zijn (geen pakjes) en geen snoep / chips oid, het is 
tenslotte gezonde woensdag. Er wordt ook voor drinken 
en een 10 uurtje gezorgd door school maar vanwege 
de actieve dag dus ook graag iets te eten/drinken van 
huis mee. 

Groep 1 t/m 4 kan om 12 uur op school worden 
opgehaald.  
De groepen 5 t/m 8 kunnen worden opgehaald bij MHC  
of eventueel zelf naar huis gaan. 

 

THE LION KING 
Hoi mijn naam is Dewi en zit in groep 8a en ben 
11 jaar.  

Sinds 2017 speel ik in de musical van Disney The 
Lion King. Ik speel de rol van kleine Nala, het 
vriendinnetje van Simba. Om de rol te krijgen heb 
ik 3 auditierondes moeten doen. Elke week sta ik 
op het podium van het circustheater in 
Scheveningen. Dit is een heel groot theater waar 
1800 mensen naar de show kunnen kijken. 

Agenda: 
 

 

Maandag 1 april: groep 7A en 7B 

excursie Joods 

Historisch Museum 

Woensdag 3 april: De Grote Rekendag 

Donderdag 4 april: Verkeersexamen 

groep 7 

Maandag 8 april: groepen 5-6 

voorpretlessen Tiny 

Forest 

Woensdag 10 april: Sportdag 

Vrijdag 12 april: Kongingsontbijt 

 Plantdag Tiny Forest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Afgelopen woensdag 27 maart was de 1000e 
show en dat was een groot feest. Het was vooral 
heel speciaal voor mij omdat ik mocht spelen en 
alle Simba’s en Nala’s die ooit gespeeld hebben 
mochten komen kijken naar de show, samen met 
alle andere mensen. 

Elk kind krijgt 24 speelbeurten per jaar en mijn 
speel beurten zitten er alweer bijna op. Dit vind ik 
wel heel jammer, want het is altijd erg gezellig in 
het theater. Met de andere acteurs hebben we 
altijd veel lol backstage. We zijn ook altijd met nog 
een Nala en een Simba, die staan dan stand-by. 
Dat betekent dat als een van de spelende 
kinderen ziek wordt er iemand is om de rol over te 
nemen.  

In de meivakantie speel ik op vrijdag 26 april om 
15:30u, dus als je het leuk lijkt om mij te zien 
samen met Simba, Mufasa en Zazu en de 
hyena’s, kom dan kijken! Mijn laatste shows zijn 
op zondag 12 mei, om 12:00u en 15:30u. Laat je 
weten als je komt, dan kunnen we misschien 
samen op de foto!!  Groetjes Dewi 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
INSCHRIJVING AVONDVIERDAAGSE 
Mocht u uw zoon/dochter nog niet hebben 
ingeschreven voor de Avondvierdaagse dan kunt u het 
formulier en het bedrag van 5,50 per leerling nog 
inleveren bij Miranda tot uiterlijk 12 april a.s. 

 
EXCURSIE JOODS HISTORISCH 
KINDERMUSEUM 
De groepen 5 t/m 8 gaan komende weken met de bus 
naar het Joods Historisch Museum. Deze groepen 
krijgen hier nog een aparte Digiduif/SchouderCom over.  

Het Kindermuseum is een museum speciaal voor 
kinderen dat zich bevindt in het Joods Historisch 
Museum. Het maakt onderdeel uit van het Joods 
Cultureel Kwartier. Zij kunnen met het ticket van het 
Joods Historisch Kindermuseum ook gratis een bezoek 
brengen aan de Portugese synagoge, het Nationaal 
Holocaustmuseum en de Hollandse Schouwburg 

Op speelse wijze maken kinderen hier kennis met het 
joodse leven en de joodse tradities. Het museum is 
ingericht als een huis van een joodse familie met zes 
kamers. Kinderen kunnen dagelijks broodjes bakken in 
de koosjere keuken, Hebreeuws leren in de 
studeerkamer of samen muziek maken in de 
muziekkamer.  

Dit soort excursies kunnen alleen gemaakt worden door 
de betaling van de eigen bijdrage.  

 
BETALING 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS/KAMP 
Het onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch 
om een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen 
excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele 
voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag 
etc. kunnen organiseren.  

Helaas hebben wij nog niet van iedereen de 
bijdrage/betalings schoolreis/kamp mogen ontvangen. 
Aangezien het schoolreisje en het kamp er alweer 
aankomen, verzoeken wij u het betreffende bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken, of contant te betalen 
bij de administratie.  

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 zijn 
vastgesteld op 55,- euro (22,50 eigen bijdrage, 32,50 
schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. Leerlingen die na 
1-1-2019 op school zijn gekomen betalen 10,- eigen 
bijdrage en 32,50 schoolreisje.  

Voor groep 8 110,- euro (eigen bijdrage 22,50, 87,60 
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. 

 

INSCHRIJVEN 4-JARIGE 

BROERTJES/ZUSJES – VERHUIZINGEN 

Het volgende schooljaar lijkt nog ver weg maar wij zijn 
alweer druk bezig met de formatie voor het komende 
schooljaar. Mocht u nog kinderen hebben die komend 
schooljaar 4 jaar worden maar nog niet zijn 
ingeschreven dan kunt u bij Miranda een 
inschrijfformulier ophalen en inleveren. Mocht u in de 
zomervakantie gaan verhuizen en uw kinderen dan 
eventueel bij een andere school in gaan schrijven willen 
wij dit ook graag op tijd weten. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
KERSENBLOESEMFEEST 
Vier het kersenbloesemfeest Almere onder de Japanse 
sierkersen langs het fietspad aan de Terracottastraat in 
Almere Buiten. 

Picknicken met buren, vrienden en familie onder de 
Japanse sierkersen in De Regenboogbuurt Almere. 
Natuurlijk mag je je eigen picknickmandje meenemen! 
Je kunt ook ter plaatse een speciaal, aantrekkelijk 
geprijsd, Sakura Menu bestellen. Dit wordt door Tang 
Dynastie Restaurant Almere op jouw favoriete plekje 
onder de bomen bezorgd. Hoe lekker is dat? 
 

za 30 maart 2019 t/m za 20 april 2019 
http://www.regenboogbuurt.nl/ 
 

ERNST EN BOBBIE - KAF  
Geklungel in de jungle is een jeugdvoorstelling van 
Ernst en Bobbie. Zoals gewoonlijk staan de grappen, 

http://www.regenboogbuurt.nl/


avontuur en spanning weer centraal. Ga het avontuur 
aan op 31 maart in KAF Almere. 

In deze nieuwste Ernst en Bobbie familieshow staan 
zoals gewoonlijk grappen, avontuur, spanning, 
meezingen en meedoen centraal. Ernst en Bobbie 
krijgen een onmogelijke opdracht: ze moeten een 
zeldzaam dier terugbrengen naar zijn natuurlijke 
omgeving. Om deze opdracht tot een goed einde te 
brengen, besluiten ze af te reizen naar de jungle. Het 
zou een makkelijke klus moeten worden maar natuurlijk 
gaat er weer veel, heel veel mis. Samen met de hulp 
van de kinderen uit de zaal loopt ook dit avontuur toch 
weer goed af. Een doldwaze voorstelling waarin heel 
veel te lachen valt voor kinderen en minstens zo veel 
voor de ouders. Ernst en Bobbie zijn al 20 jaar 
onafgebroken op televisie en internet en staan aan de 
top als de kinderentertainers van Nederland. In deze 
bijzondere voorstelling wordt ook het 20-jarig jubileum 
gevierd van het duo. Alle grote hits van de afgelopen 20 
jaar komen voorbij. Ieder gezin dat van lachen houdt, 
moet deze voorstelling gezien en beleefd hebben. 
Zondag 31 maart 2019 Vanaf 15:30 tot en met 17:00 
 
http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-
2019/ernst-bobbie-en-de-rest/ 

 
 
KIDS OPEN PODIUM 
Op zondag 31 maart kun je in bibliotheek Stad weer 
meedoen aan Kids Open Podium. 

Muzikanten, acteurs, goochelaars en dansers; opgelet!  
Wil je eens met je act (max. 5 minuten) op een podium 
staan voor publiek? Kom dan naar het Kids Open 
Podium! Mail je inschrijving naar 
kantoor@theaterschoolalmere.nl  
Vermeld hierin wie er meedoen en wat je gaat doen. 
Pas als je bericht terug hebt gehad, is je inschrijving 
definitief.  
Meedoen is gratis! 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/ 

http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/ernst-bobbie-en-de-rest/
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