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VAN DIGIDUIF NAAR SCHOUDERCOM.NL 
Zoals u misschien al heeft gezien is de naam van 
Digiduif omgezet naar Social Schools in verband met 
een fusie. De Digiduif scholen moesten daarvoor een 
update uitvoeren. Aangezien wij van diverse scholen 
hadden vernomen dat de nieuwe versie niet 
gebruiksvriendelijk hebben wij de update niet gemaakt. 
We zijn gaan kijken naar een alternatief programma 
voor Digiduif en zijn terecht gekomen bij SchouderCom 
(School-Ouder-Communicatie).  
 
SchouderCom.nl is een veilig en besloten ouderportaal 
voor de online communicatie tussen de school en 
ouders. Ook kunnen ouders hierin zelf hun adres- en 
telefoongegevens bijhouden. De belangrijkste 
voordelen zijn grote tijdsbesparingen voor de school, 
overzichtelijke communicatie, en een laagdrempelige 
bereikbaarheid voor alle gebruikers. Naast 
berichtenverkeer heeft de school de beschikking over 
diverse andere communicatiemiddelen, zoals polls en 
enquêtes, nieuwsbrieven, betalen ouderbijdrage, 
overblijf en blogs. 
Om er gebruik van te kunnen maken heeft u een 
gebruikersaccount nodig. U ontvangt binnenkort een 
uitnodigingsmail vanuit SchouderCom. Wilt u, via de 
link in die email, uw gebruikersaccount aanmaken. Na 
een korte overgangsperiode zal alle informatie alleen 
nog via SchouderCom in te zien zijn. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Afgelopen week is er veel meer voorgelezen dan 
gewoonlijk. Door de hele school waren kinderen elkaar 
aan het voorlezen wat leuk om te zien was. Misschien 
heeft u de leuke poppetjes in het Zeemeeuwplein ook  
zien zitten met hun miniboekjes, zo niet dan willen wij u 
deze niet onthouden en kunt u ze op onderstaande foto 
bekijken.  
Vanmorgen zijn de Nationale Voorleesdagen afgesloten 
met de groepen 1 t/m 4 op het Zeemeeuwplein. Zij 
hadden afgelopen week allemaal een bladzijde 
gemaakt van een eigen boek dat werd voorgedragen 
door juf Janneke.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda: 
Maandag 4 februari:  Leerlingen vrij 

Vrijdag 8 februari:  1e rapport 

Dinsdag 12 februari:  10 min. gesprekken 

Donderdag 14 februari: 10 min. Gesprekken 

Maandag 18-vrijdag 22 feb: Voorjaarsvakantie 

Woensdag 6 maart:  Studiedag lln. Vrij 

Maandag 11 maart:  MR vergadering 

Dinsdag 19 maart:  W4Kangoeroe 

Woensdag 27 maart:  Inschrijving  

    Avond4daagse (ipv  

    20 maart) 

Donderdag 28 maart:  Schoolfotograaf 

Vrijdag 29 maart:  Schoolfotograaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SNEEUWPRET 
Vanmorgen konden de leerlingen ook nog heerlijk 
spelen in de sneeuw! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINDERKICKBOKSEN 
Vanaf maart 2019 zal Dojo Zan Shin starten met 
“kinderkickboksen” (muay thai). De lessen zullen 
worden gegeven op maandag van 15:30 uur tot 16:30 
uur. 

De kosten zijn slechts € 16,00 per maand. Om het 
administratief simpel te houden dient de betaling iedere 
keer bij de eerste les van de maand te worden gedaan. 

U betaalt gewoon direct en contant aan Berry.  

Even wat achtergrondinformatie over karate- en 
kickboksvereniging Dojo Zan Shin: 

De lessen worden verzorgd door sensei (Japanse term 
voor leraar) Berry. Sensei Berry is een gediplomeerd 
instructeur met meer dan 30 jaar ervaring.  

Voor meer informatie over en/of aanmeldingen voor de 
kickbokslessen mag u Berry zelf benaderen via zijn 
mobiele nummer: 06-50964013. 

Vanuit de Albatros stimuleren we het van harte dat 
kinderen (gaan) sporten. We weten immers allemaal 
dat sporten gezond is voor lichaam en geest. Misschien 
schuilt er in uw kind wel een ‘kickboks-talent’? Ontdek 
het bij sensei Berry van Dojo Zan Shin! 

 

 

 

 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

APRES SKI RUN 
Doe mee aan de Après Ski Run op zaterdag 2 februari. 
Start/finish en afterparty Surfstrand Almere Haven. 

Gezelligheid, sfeer, DJ’s die après-ski muziek langs het 
parcours draaien, dweilorkesten, foute schlagersongs 
en natuurlijk hardlopen: dit zijn de voornaamste 
ingrediënten voor de nieuwe Après-ski Run die op 2 
februari 2019 in Almere Haven wordt gehouden. De 
loopprestatie staat niet centraal, de beleving en de 
ervaring des te meer. Gezelligheid staat voorop. 
Daarmee is de Après-ski Run een Fun Run in hart en 
nieren. In de avond, in het donker, met muziek en 
natuurlijk een biertje, glühwijntje of flügeltje na afloop! 
 
18.30 uur Jugendpiste Grün 1,25 km: €2.50 
(voorinschrijving) €4,= (na-inschrijving) 
18.45 uur Jugendpiste Blau 2,5 km: €4,= 
(voorinschrijving) €6,= (na-inschrijving) 
19.15 uur Übelkeitpiste 5 km: €12.50 (voorinschrijving) 
€15,= (na- inschrijving) 
20.00 uur Kopfschmerzpiste 10 km: €15,= 
(voorinschrijving) €18,= (na-inschrijving) 
 
Deelname is inclusief warme chocomel na de run én de 
Après Ski Run Afterparty 
 
De Après-ski Party start na afloop van de 5km en duurt 
tot 23:30 uur 
 
 

MUSICAL IN ÉÉN DAG 
Op zondag 3 februari kun je in bibliotheek Stad weer 
meedoen aan 'Musical in 1 dag'. 
Word in één middag een super-musicalster! Meedoen? 
Mail dan naar kantoor@theaterschoolalmere.nl Pas als 
je een bevestiging krijgt, sta je ingeschreven!  
Meedoen is gratis! 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/  
 
 

MET DE BEVERBUS DOOR 
ALMEERDERHOUT 
In de Ecokar een tocht door Almeerderhout. De gids 
vertelt onderweg alles over dit bosrijke gebied. 

Ontdek het Almeerderhout vanuit de Beverbus. Elke 
zondag rijdt deze ecokar door het Almeerderhout. 
Onderweg heb je de gelegenheid om bij drie 
verschillende halteplaatsen in of uit te stappen. De 
route kun je eventueel zelf lopend vervolgen, of stap bij 
de volgende rit weer in om je naar Buitencentrum 
Almeerderhout terug te laten brengen. Onderweg 
vertelt de gids je alles over dit bosrijke gebied.  
 
voor boeken of meer informatie: klik op 'meer 
informatie' 
Zondag van 12.30 – 14.30 uur 
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