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SINTERKLAAS 
Afgelopen week leek de school wel op een bakkerij, 
overal kwamen de heerlijkste geuren van verse 
pepernoten vandaan,die met behulp van de vele 

hulpouders, door de kinderen 
werden gebakken. 
Ook mochten de kinderen deze 
week hun schoen zetten op 
school en vonden daar de 
volgende dag een klein 
cadeautje in en een zakje 
pepernoten. Bedankt 
Sinterklaas! 
 
 

 
Tijdens de gymles hingen er 
deze week heel wat pietjes in 
de schoorsteen van de 
gymzaal tijdens de Pietengym. 
Volgende week mogen de 
kinderen ook nog in Pietenpak 
gymen als ze dat leuk vinden. 
 
En vandaag werden er al heel 
wat surprises binnen gebracht door de leerlingen van 
de groepen 5 t/m 8, dit jaar met het thema 
spreekwoorden en gezegden. We zagen onder andere 
al een “Kat in de zak” staan, “Je kop in het zand 
steken”, “Als de kat van huis is, dansen de muizen op 
tafel”, “Zoals het klokje thuis tikt” , “kleine potjes hebben 
grote horen” erg leuk om te zien wat er allemaal 
gemaakt is.  
De kinderen die de surprise nog niet af hebben moeten 
deze maandag meenemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 december: Hij komt! Hij komt! 
De kinderen gaan op 5 december eerst om 8.20 uur 
naar hun eigen klas om om 8.30 uur naar het grote 
plein te gaan om te kijken of Sinterklaas en de Pieten 
onze school ook dit jaar weer kunnen vinden. We 
hopen natuurlijk van wel want we zijn ieder jaar weer 
superblij met hun komst. 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen deze 
ochtend een cadeautje uitzoeken in de Schatkamer van 
Sinterklaas. Mocht u dinsdagochtend (of -middag)  tijd 
hebben om deze te helpen inrichten dan zijn we daar 
heel blij mee! U kunt zich via een reactie op deze 
nieuwsbrief hiervoor aanmelden. 
Voor de groepen 1/2 is er deze morgen  
ook nog een Sinterklaas voorstelling op het 
Zeemeeuwplein. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan op 5 
december de surprises uitpakken en de gedichen 
voorlezen die daarbij zijn gemaakt! Deze groepen 
krijgen natuurlijk wel een bezoekje van Sinterklaas die  
dan ook voor deze groepen een Klassencadeau 
meeneemt.  
De leerlingen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te 
nemen want hiervoor wordt door ons en Sinterklaas 
gezorgd.  

 
FOUTE KERSTTRUIENDAG OP SCHOOL 
Op 14 december gaat het team van De Albatros (en wij 
hopen ook alle kinderen) in een “foute” kersttrui naar 
school voor het goede doel: Save the Children. Dit kan 
een gewone trui zijn die opgeleukt wordt met 
kerstslingers/ballen/engelenhaar etc.  
In ons land is Kerst een tijd van gezelligheid en warmte. 
Voor kinderen in oorlogsgebieden en vluchtelingen-
kampen ziet het er heel anders uit. Voor hen zijn de 

Agenda: 
 

Maandag 3 december: Surprise inleveren 

Woensdag 5 december: Sinterklaas 

Donderdag 6 december: Studiedag-leerlingen  

    Vrij 

Maandag 10 december: MR vergadering 

Vrijdag 14 december: Foute kersttruiendag 

Woensdag 19 december: Klassenouderbijeen-

komst 8.30 uur 

Kerstdiner 17.30- 

    19.00 uur 

Vrijdag 21 december: Leerlingen vrij 

Maandag 24 dec./4jan: Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



wintermaanden vaak bitterkoud en staat er geen 
maaltijd op tafel. 
Je moet dus best een held zijn om er een te dragen. 
Maar je bent pas écht een held als je in je foute 
kersttrui geld inzamelt voor kinderen in nood.  
Vorige week vroegen wij al of u uw lege flessen op 
school in wilt leveren en kinderen eventueel lege 
flessen te laten ophalen bij buren en familie. Het geld 
dat hiermee wordt opgehaald zal dan naar Stichting 
Safe the Children worden overgemaakt. De flessen 
kunnen in de klas worden ingeleverd of in het 
winkelwagentje op het Zeemeeuwplein worden gelegd.  
 
Sommige kinderen lieten zich dit vorige week geen 2 
keer zeggen en kwamen maandag direct al met tassen 
vol lege flessen naar school. De 1e kar is al 
weggebracht en bracht 13,05 op… het begin is er. Wij 
hopen op 14 december natuurlijk een hoger bedrag te 
kunnen storten op de rekening van Save the Children! 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Meer informatie kunt u vinden op: 
https://www.savethechildren.nl/foute-kersttruien-dag
  
 

MAD SCIENCE  
Vanaf donderdag 10 januari kun je eventueel meedoen 
aan de 6 weekse naschoolse wetenschap & techniek 
cursus hier op school van 15.30-16.30 uur voor € 69,50 
met allemaal weer nieuwe proefjes ed. 
http://onderwijs.mad-science.nl/systeem4/  
Wil je meedoen, geef je dan snel op: vol = vol 
Inschrijven kan via   
https://nederland.madscience.org/cursus.aspx  
 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

SINT-PRIJZEN-RAD 
Op zaterdag 1 december en woensdag 5 december 
kunnen kinderen komen draaien aan het Sint-Prijzen-
Rad! 

Draai aan het rad en als je geluk hebt mag je een 
markt-cadeautje uitzoeken. 
Het Sint Prijzen Rad staat op de markt in Almere 
Centrum. De kraam kun je vinden op de markt voor de 

nieuwe bibliotheek. 
 

http://www.almerecentrum.nl/  
 
 

KLOKHUIS GLOW SHOW 
Doe mee aan het Klokhuislab met het thema 'Glow 
Show' voor kinderen van 7-12 jaar op zondag 2 
december. 

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 december komt de 
professor met 'werken met 
warmte'. Deze workshop is voor 
kinderen van 7-12 jaar. 

 
Klokhuislab - Werken met warmte 
7-12 jaar 
Lekker warm, ijskoud, gloeiend 

heet; je meet de temperatuur met een thermometer. 
Maar waarom stijgt de vloeistof in de thermometer als 
de warmte toeneemt? Je leert hoe moleculen bewegen 
in verschillende temperaturen en hoe een thermometer 
werkt door zelf een modelversie hiervan te maken. 
 
Onze huid is een orgaan dat ons waarschuwt en 
signalen geeft over de temperatuur. Pas op dit is heet, 
want je brandt je vingers of je tong! Brrrr het is koud, 
want je krijgt kippenvel. Maar let op, hoe ons lichaam 
temperatuur voelt is maar relatief en ook dat ga je 
ervaren! 
 
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 2 december 2018 Vanaf 13:00 tot en met 16:00 
https://www.stadennatuur.nl/  
 
 

MET SINTERKLAAS OP DE 
FOTO 

1 december 2018, van 13:30 tot 14:00 
| Bibliotheek Stad 

Kosten: Gratis 

 
Sinterklaas komt speciaal voor alle kinderen naar de 
bibliotheek. Je kunt hem ontmoeten en zelfs met 
hem op de foto! Je krijgt een kaartje met informatie 
waar en hoe je de foto’s kunt vinden. 
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