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EEN OP DE ZES BASISSCHOLEN HEEFT 
PROBLEMEN MET VERVANGING 
Sinds de jaarwisseling kampt één op de zes 

basisscholen in Nederland met serieuze 

vervangingsproblematiek. Afgelopen drie weken 

werden al 342 klassen naar huis gestuurd. 

Op de website www.lerarentekortisnu.nl kunnen 

scholen sinds 26 januari elke dag aangeven of ze 

vervanging nodig hebben, of dat gelukt is en zo ja: 

wie er beschikbaar is voor de klas. Afgelopen 

maandag bijvoorbeeld moesten 387 klassen het 

zonder hun eigen leraar doen. Daarmee waren bijna 

9.000 kinderen gemoeid. Alleen al vandaag werden 

1320 kinderen naar huis gestuurd, meldt de website. 

1184 scholen, dat is 18 procent van de basisscholen 

in Nederland, hebben inmiddels een melding gedaan. 

In bijna de helft van de gevallen probeert de school 

het intern op te lossen. Maar steeds vaker lukt dat 

niet. En invallers worden steeds schaarser.  

Ook op de Albatros merken we de gevolgen van de 

vervangingsproblematiek: door de aanhoudende 

griepgolf hebben wij via het nodige “Kunst en 

Vliegwerk” de school draaiende gehouden. Groepen 

werden verdeeld, parttimers werkten een extra dag en 

daar waar invallers beschikbaar waren, zijn deze 

ingezet, soms helaas maar voor een dag, waardoor 

een groep in een week tijd met meerdere invallers te 

maken kreeg.  

De Albatros ondersteunt de website. Omdat er geen 

invallers meer te vinden zijn doen scholen van alles. 

Maar omdat scholen zelf deze keuzes maken, is voor 

de buitenwereld het lerarentekort onzichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

Daarom helpen ook wij vanaf komende week mee om 

de ernst van de problemen in kaart te brengen. Zie: 

www.lerarentekortisnu.nl  

    Luc de Boer 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Vandaag vond de afsluiting van de Nationale 
Voorleesdagen plaats. Juf Janneke las het door de 
groepen 1 t/m 4+5b, zelf gemaakte boek voor op het 
Zeemeeuwplein. Iedere groep had 1 of 2 pagina’s 
voor het boek gemaakt en samen werd het één 
verhaal.  

 

Er werd deze week extra veel voorgelezen. Ook 
gingen traditiegetrouw de leerlingen van de groepen 3 
(en 4) voorlezen voor de leerlingen van de groepen 
1/2. Leuk om te zien dat ze binnen een half jaar 
kunnen voorlezen aan de groepen waar ze vandaan 
zijn gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
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 
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PARKEREN  
Helaas zijn er nog steeds ouders die voor de deur 
dubbel geparkeerd staan om hun kinderen af te zetten 
of op te halen voor- en na schooltijd. Dit kan zorgen 
voor onveilige situaties omdat er hierdoor een slecht 
overzicht ontstaat voor aankomend verkeer en 
overstekende kinderen. Wij verzoeken u dan ook te 
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. 
Mocht er weinig plek zijn voor of naast de school dan 
zijn er altijd nog parkeerplaatsen aan de andere kant 
van het bruggetje en hoeft u alleen het bruggetje over 
om uw kinderen veilig naar school te brengen en 
veroorzaakt u geen overlast voor andere ouders en 
leerlingen. Alvast bedankt voor uw medewerking om 
de schoolomgeving verkeersveilig te houden. 
 

 
BOVENBOUW LEERLINGEN 
Hebt u een zoon/dochter in de bovenbouw,  die alleen 
naar en van school komt, wilt u dan met ze bespreken 
dat ze direct na schooltijd naar huis komen en niet 
nog een kwartier/half uur voor de school blijven 
rondhangen. Vaak moeten ze dan hun energie kwijt, 
lopen te stoeien of te rennen etc. en kijken dan totaal 
niet meer om naar de rest van de omgeving (rennen 
dus ook heen en weer over de weg zonder op of om 
te kijken). Hierbij zullen de beginnende hormonen ook 
een rol spelen tussen de jongens/meisjes…  
Wij kregen van de week zelfs een telefoontje van 
iemand die met de bus voorbij reed en dacht dat 
leerlingen aan het vechten waren! Ze waren aan het 
stoeien, maar het geeft toch een verkeerd beeld naar 
de buitenwereld als mensen uit de bus al beginnen te 
bellen. In de bovenbouwgroepen zal dit ook 
besproken worden, maar wij hopen dat u  uw 
zoon/dochter ook wilt aanspreken op het direct naar 
huis toe komen. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.  

 
INTEKENEN OUDERGESPREKKEN 
Aanstaande maandag, 5 februari, zullen de 
intekenlijsten op Digiduif weer open staan om in te 
schrijven voor de 10-minuten rapportgesprekken. De 
lijsten zullen tot 11 februari open staan, mocht u dan 
nog niet hebben ingetekend dan krijgt u een 
overgebleven tijd op van de leerkracht voor het 10-
minuten gesprek. 
De gesprekken zullen op dinsdagmiddag/avond 20 
februari en donderdagmiddag 22 februari 
plaatsvinden. 
 

HIGH TEA GROEP 8A 
Vanmiddag had groep 8a een high tea georganiseerd 
om de Cito af te sluiten. De leerlingen hadden zelf 
boodschappen hiervoor gedaan en geleerd om in een 
groepje te overleggen wat je met € 4,- per groepje kon 
kopen. De boodschappen hiervoor hadden ze met 
met de klassenouders gedaan. 

            

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.  

 

 
VOORSTELLING LUILEKKERLAND 
Afgelopen weken hebben de kinderen, die zich 
hadden opgegeven voor de naschoolse zanglessen 
bij ons op school, heel hard geoefend om nu samen 
met de leerlingen van de naschoolse theater- en 
danslessen tot een spectaculaire uitvoering van de 
voorstelling Luilekkerland te komen (in samenwerking 
met Groot Wild theater en het JOGG). 
Beide voorstellingen zijn voor iedereen geheel gratis 
te bezoeken. Iedereen is van harte welkom op 
woensdagmiddag 7 februari a.s. van ( inloop 16.45 
uur) 17.00-19.00 uur in De Verbinding, E.F. van den 
Banweg 25 in de Bouwmeesterbuurt  
of op zondag 11 februari in theater De Glasbak van 
11.00-12.00 uur (inloop 10.45 uur), Lierstraat 21 in de 
Muziekwijk.  
Alvast heel veel succes allemaal! 
 

 
NASCHOOLSE GYM – TENNIS 6 T/M 8 
Juf Patricia geeft woensdag als naschoolse sport 
tennis. De leerlingen krijgen hiervoor maandag een 
inschrijfformulier mee dat voor woensdag 7 februari 
kan worden ingeleverd.  
 

 

 

 

http://www.dereustotaal.nl/GetImage.ashx?file=f0011526-4b23-40cc-b30e-ecd56838ae41&size=750
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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). 

 
 
 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
NATIONALE VOORLEESDAG 
ALMEERDERHOUT 
zaterdag 03 februari 2018 
Kom luisteren naar 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 3 februari! 
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
  
 

KLOKHUISLAB - FLADDERENDE 
VOGELS 
zondag 04 februari 2018 

Almere 
Doe mee aan het Klokhuislab met het thema 
'fladderende vogels' voor kinderen van 4-6 jaar op 
zondag 4 februari. 

Elke maand doen we op de eerste zondag van de 
maand leuke proefjes in Het Klokhuislab met Mad 
Science! De professor van Mad Science komt dan 
langs met leuke proefjes, hij doet ze voor en natuurlijk 
ga je ook zelf aan de slag als echte professor. In 
februari komt de professor langs met fladderende 
vogels voor kinderen van 4-6 jaar. 
 
Klokhuislab - Fladderende vogels 4-6 jaar 
Drie maal drie is negen en ieder zingt zijn eigen lied. 
Zo doen vogels dat ook. Maar waarom leggen 
sommige vogels grote eieren, andere kleintjes en 
waarom heeft niet elk ei dezelfde kleur? Je ontdekt 
het tijdens deze workshop. Ook leer je 
mannetjesvogels van de vrouwtjes te onderscheiden. 
Vervolgens kruip je zelf in de huid van een vogel en 
probeer je wormen te pikken uit het zand, insecten te 
vangen uit de lucht of voedsel te vissen uit het water. 
Daarbij mag je je handen natuurlijk niet gebruiken, 
want je hebt immers een snavel om mee te eten… 
 
Online betaal je dezelfde prijs als je zou betalen 
wanneer je met de strippenkaart ter plekke betaalt. 
Online reserveren zorgt voor een gegarandeerd 
plekje, want vol = vol. 
 
Ouders begeleiden hun eigen kinderen tijdens 
activiteiten in Het Klokhuis. 
Zondag 4 februari van 13.00-16.00 uur 
https://www.stadennatuur.nl/  
 

 
 

SPEURTOCHT BARON VOS IN DE 
WINTER 
di 02 januari 2018 t/m zo 04 maart 2018 

Almere 
Stad & Natuur heeft de hele winter een super leuke 
speurtocht op Stadslandgoed de Kemphaan: Baron 
Vos zit lekker in zijn warme hol, maar wat eten de 
bosdieren zoal in de winter? Baron Vos is weer 
neergestreken op de Kemphaan. Hij zit er zelf 
warmpjes in zijn luxe ingerichte hol deze winter. Jullie 
mensen maken er ook een gezellige boel van met 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 er voor 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 (stadennatuur.nl klik 
op winkel) of op werkdagen tussen 9-16 uur te koop 
bij Stad & Natuur op Kemphaanstraat 1.  

mailto:almeerderhout@staatsbosbeheer.nl
mailto:almeerderhout@staatsbosbeheer.nl
https://www.stadennatuur.nl/


 
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. 

 
http://www.stadennatuur.nl/  
 
 

JEUGDTHEATER: HELD 6+ 

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

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

 
Wanneer de bepaald niet stoere Ezel door alle 

bosdieren tot held wordt uitgeroepen, verwachten de 

dieren allerlei heldendaden van hem. 
Dat is tegen het zere been van Wezel, die zichzelf ziet 
als het enige echte heldhaftige dier in het bos. Ezel 
moet kiezen: gaat hij terug naar zijn wei of gaat hij de 
strijd aan met Wezel én de Nachtwezens? 

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

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

Koop kaarten via iDeal 
 

http://www.stadennatuur.nl/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1863;a_id=1154
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1863;a_id=1154

