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GROEPSINDELING 2018-2019 
Vandaag ontvangt u als bijlage bij de DigiDuif de 

groepsindeling voor het komende schooljaar en de 

leerkrachten bij wie de kinderen in de klas komen.  

Hierbij mist u de naam van juf Mischa en dat klopt. Juf 

Mischa gaat ons helaas verlaten. Zij vindt het tijd voor 

een nieuwe uitdaging en gaat met ingang van het 

nieuwe schooljaar aan de slag op de Alan 

Turingschool in Amsterdam. Dat vinden wij natuurlijk 

heel jammer, want juf Mischa is een zeer 

gewaardeerd en betrokken teamlid en daarnaast ook 

lid van de MR van de school. Mischa is op de Albatros 

begonnen in 2011 als Leerkracht in Opleiding om 

vervolgens in september 2012 aangesteld te worden 

als leerkracht. Zoals gezegd is Mischa een fijne 

collega en een goede leerkracht , maar ook zeer 

betrokken bij de beleidsvorming binnen de school. We 

respecteren haar besluit , maar zullen haar natuurlijk 

ontzettend missen. Wij wensen Mischa heel veel 

succes en plezier met haar overstap naar de Alan 

Turingschool! Juf Soraya zal met juf Lieselotte een 

nieuw duo gaan vormen als leerkrachten van groep 

6A.   

Een nieuwe naam op de lijst is die van juf Madelon. 

Madelon is inderdaad nieuw op de Albatros, maar niet 

helemaal nieuw voor een aantal collega’s op onze 

school. Zij is namelijk tot einde schooljaar 2016 

werkzaam geweest op de Torteltuin, dus ook een 

aantal kinderen kennen haar nog uit die tijd. Na een 

periode als leidinggevende in de kinderopvang  

 

 

 

 

 

 

gewerkt te hebben heeft ze besloten weer terug te 

keren naar het basisonderwijs. Ze miste het contact 

met de kinderen toch wel heel erg. Juf Madelon zal 

samen met juf Desiree les gaan geven aan groep 5A 

en wij hebben er alle vertrouwen in dat dit een goed 

duo zal worden. Zij hebben ondertussen al met elkaar 

kennisgemaakt en afspraken gemaakt over de 

“opstart” van de groep. Juf Madelon is helaas niet 

aanwezig op de “wenmiddag” vanwege een al eerder 

geboekte vakantie. De kinderen van haar nieuwe 

groep heeft ze al wel ontmoet tijdens haar proefles 

hier op school. Wij wensen Madelon een mooie tijd 

toe op de Albatros!  

Ook nieuw is juf Eline. Zij zal als leerkracht in 

opleiding van start gaan naast juf Esther. Eline heeft 

bij haar sollicitatie grote indruk op ons gemaakt 

vanwege haar gedrevenheid en motivatie om bij ons 

haar laatste jaar van de PABO af te maken. Zij heeft 

al meerdere stages gelopen in hogere groepen en 

daar ligt ook echt haar grote passie. Juf Esther en juf 

Eline hebben al afspraken gemaakt over de verdeling 

van lesgevende taken in groep 8A en Eline is 

aanwezig bij de wenmiddag. Ook Eline wensen wij 

een fijne tijd toe op onze school!  

Tenslotte nog een opmerking over de groepen 1-2, de 

kleutergroepen. In de bijlage ziet u dat deze groepen 

al starten met 26-27 kinderen. Dat is natuurlijk al best 

veel kinderen in de groep en het is nog maar de start 

van het schooljaar. In ieder geval gaan we 

maatregelen nemen om de hal voor de kleuterklassen 

ruimer in te richten, zodat de toegang tot de groepen 

verbeterd wordt. Er komt, zoals het er nu naar uitziet, 

een speelwerkverdieping, zodat er voor de kinderen 

meer ruimte ontstaat om op de gang te spelen / 

werken en de kasten e.d. handiger geplaatst kunnen 

worden. Verder staat er een vacature open voor een 

onderwijsassistent, die voor een groot deel van de 

week bij de groepen 1-2 ingezet zal worden. Deze zal 

als taak krijgen om met groepjes kinderen apart te 

gaan werken of juist om de groep over te nemen, 

zodat de leerkracht aan groepjes kinderen extra 

instructie kan geven. Als laatste is juf Diana elke 

woensdag “extra” aanwezig. Ook zij geeft 

ondersteuning aan de kinderen in groepjes buiten de 

klas of juist in de klas, samen met de vaste leerkracht.  

 

Agenda: 
Maandag 9 juli:  MR vergadering 

Dinsdag 10 juli: Studiemiddag lln. 

‘smiddags vrij 

Woensdag 11 juli: Bedankochtend 

Maandag 16 juli: Wenmiddag 

Dinsdag 17 juli: Afscheidsavond 

musical groep 8 

Donderdag 19 juli: Laatste schooldag 

 Talentenshow 

Vrijdag 20 juli: Vakantie t/m 31 

augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Indeling: 

1/2A Juf Jeannette/Diana 
1/2B Juf Mariëlle/Ianthe 
1/2C Juf Ellen 
 
3A Juf Monique/Tanja 
3B Juf Miranda/Lisa 
 
4A Juf Femke/Irma 
4B Juf Marjan/|Monique v.B 
 
5A Juf Madelon/Desiree 
5B Juf Irene 
 
6A Juf Lieselotte/Soraya 
6B Juf Sylvia/Birgit 
 
7A Juf Isabel 
7B Juf Marjo/Desiree 
 
8A Juf Esther/Eline (LIO) 
8B Juf Tasja/Soraya 

 

WIJZIGING SCHOOLTIJDEN BESPROKEN 
IN DE MR 
Een van de onderwerpen die door de MR dit 
schooljaar behandeld is, is het wijzigen van de 
schooltijden op De Albatros. Zoals u weet wordt er op 
De Albatros nu nog gewerkt volgens de schooltijden 
van een traditioneel schoolrooster. Omdat wij ons op 
De Albatros bewust zijn van de veranderingen in de 
maatschappij en binnen het onderwijs, heeft de MR 
zich georiënteerd op de verschillende andere 
mogelijkheden die er zijn om de schooltijden te 
bepalen. De uitkomst van deze oriëntatie heeft de MR 
voorgelegd aan het team van De Albatros en het team 
is gevraagd zich uit te spreken over de verschillende 
mogelijkheden. Hieruit is naar voren gekomen dat op 
dit moment er geen draagvlak is binnen het team om 
de schooltijden te wijziging. De MR heeft daarom 
besloten te stoppen met verder onderzoek naar het 
wijzigingen van de schooltijden.  
Zoals eerder genoemd zijn wij ons bewust van 
veranderingen binnen de maatschappij en het 
onderwijs, deze veranderingen zullen ook in de 
toekomst nauwlettend door de MR gevolgd worden. 
Het wijzigen van de schooltijden zal daarom over 
enige tijd weer terugkeren op de agenda van de MR. 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te 
hebben. 
       De MR 

KLEUTERVERDIEPING 
Wij zijn voor de kleuterbouw op zoek naar iemand die 
in het bezit is van een busje, en in de gelegenheid is 
om dinsdag 10 juli na 17.00 uur naar Heerenveen te 
rijden, om daar met ons een kleuterverdieping op te 
halen. Ook zoeken wij nog mensen die mee willen om 
hem uit elkaar te halen. Deze verdieping komt dan op 
de gang bij de kleuters om zo meer speelruimte te 
creëren. U kunt zich hiervoor aanmelden via een 
reactie op deze Digiduif. 

 

OPENING WATERTAPPUNT 
Afgelopen maandag middag werd het nieuwe 
Watertappunt, dat op het grasveldje bij het grote 
schoolplein staat, officieel geopend door de nieuwe 
wethouder van Almere. Hierbij waren ook 
medewerkers van de GGD en JGZ aanwezig in het 
kader van de Ketenaanpak Gezond Gewicht. Ook de 
Druppies en groep 8 leerlingen waren bij de opening 
aanwezig. Met dit warme weer komt dit watertappunt 
erg fijn uit! 
 

 
 

KRENTENBAARD 
Wij kregen de melding dat leerlingen uit een gezin 
krentenbaard hebben en willen u informeren over de 
symptomen en behandeling.  
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen 
krijgen deze ontsteking door een bacterie. 
Krentenbaard is besmettelijk. 
Krentenbaard komt vooral voor bij jonge kinderen. 
Wat zijn de klachten bij krentenbaard? 

 Er komen rode vlekken of bultjes in het 
gezicht, vooral bij de neus en de mond. 

 De plekken kunnen ook op andere delen van 
het lichaam zitten. 

 De ontsteking begint soms op een plaats 
waar al een wondje zit. 

 De bultjes worden blaasjes met vocht erin. 

 Als de blaasjes opengaan, worden het natte 
plekjes met gele korstjes. 

 De plekken met blaasjes en korstjes kunnen 
snel groter worden. 

 De plekken kunnen pijn doen en jeuken. 
De tijd tussen besmet raken en het krijgen van bultjes 
en blaasjes is 4 tot 14 dagen. 
Hoe kunt u krentenbaard krijgen? 
De bacterie zit in de neus en keel van iemand die 
besmet is. Veel mensen dragen de bacterie bij zich 



zonder dat zij zelf klachten krijgen. Door hoesten, 
niezen en praten, komen kleine druppeltjes met de 
bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes 
inademen en besmet raken. 
Het vocht dat in de blaasjes zit, is erg besmettelijk. 
Door aan de plekken te zitten, komt de bacterie op de 
handen. Zo kunt u uzelf op andere plekken op uw 
lichaam besmetten. Ook kan het op bijvoorbeeld 
speelgoed en andere spullen terechtkomen. Hierdoor 
kan iemand anders besmet raken. 
Wie kan krentenbaard krijgen? 
Iedereen kan krentenbaard krijgen. Krentenbaard 
komt het meest voor bij jonge kinderen. 
De kans op krentenbaard is groter wanneer de huid al 
kapot is door bijvoorbeeld: 

 een muggenbult, 

 eczeem, 

 waterpokken, 

 schaafwondjes. 
Wat kunt u doen om krentenbaard te voorkomen? 
Bij blaasjes: 

 Probeer het vocht uit de blaasjes niet aan te 
raken. 

 Was de handen als er toch contact met het 
vocht is geweest. 

 Is er vocht uit de blaasjes op speelgoed of 
andere spullen gekomen? Maak het dan 
schoon. 

Bij hoesten of niezen: 

 Gebruik een papieren zakdoek. Hebt u geen 
papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in 
de plooi van uw elleboog. 

 Gebruik een zakdoek maar één keer. 

 Gooi de zakdoek na gebruik weg. 

 Was hierna uw handen. 

 Het is niet nodig om bij iedereen die hoest of 
niest uit de buurt te blijven. Houd pasgeboren 
baby’s wel uit de buurt van hoestende en 
niezende mensen. 

En verder: 

 Was regelmatig de handen met zeep, zeker 
na een flinke hoest- en niesbui. 

 Houd de nagels kort. 

 Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de 
plekken juist groter maken. Probeer de 
plekken zoveel mogelijk te bedekken met 
kleding. Dat ziet er minder erg uit en kinderen 
krabben dan minder. 

Is krentenbaard te behandelen? 
Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, 
overleg dan met de huisarts. Met een goede 
behandeling geneest krentenbaard snel. Dit kan een 
zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft. 
Krentenbaard is niet meer besmettelijk: 

 Als de blaasjes droog zijn, 
en/of 

 2 dagen na het begin van een behandeling 
met tabletten of zalf (door een arts 
voorgeschreven). 

 
 
 
 
 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
ALMERE VEERTJE 
Almere verkennen vanaf het water? Dat kan iedere 
zaterdag en zondag met een rondvaart van Almere 
Veertje. 

Tijdens de bijna 2 uur durende rondvaart laat Almere 
Veertje jou de mooiste plekjes van Almere zien vanaf 
het water. 
 
Er zijn 2 opstapplaatsen: 
Parkeerplaats De Lesplaats (het haventje aan het 
Bergsmapad,naast View Almere, bij de A6)  
vertrek 12.45 en vertrek 14.45 uur 
 
Esplanade (steiger naast het Flevo ziekenhuis): 
vertrek 13.00 en vertrek 15.00 uur 
 
Volwassenen €12,50 p.p. en kinderen 5 t/m 12 jaar 
€7,50 p.p 
(kind t/m 4 jaar gratis bij 1 vol betalende passagier) 
De tickets voor de rondvaart zijn aan boord 
verkrijgbaar maar VOL=VOL 
 
Om teleurstelling te voorkomen en zeker te zijn van 
een zitplaats kun je ook reserveren via 
reservering@almereveertje.nl onder vermelding van 
aantal personen, opstapplaats en tijd. 
 
Aan boord zijn de volgende dranken verkrijgbaar: 
koffie, thee, wijn, bier, cola, sinas, appelsap, jus 
d’orange en water. 
 
http://www.almereveertje.nl/  
 
 
 
 

SPEURTOCHT DOOR DE ALMEERSE 
BOSSEN 

Kom speuren in de bossen van Almere en doe mee 
aan de Fotopuzzeltocht (hele jaar door van di t/m 
zondag). 
Een avontuurlijke, en leuke ontdekkingstocht voor het 
hele gezin!  

 
Als je tussen de 4 en 12 jaar bent en een echte 
speurneus, dan zoeken we jou! Doe je mee aan de 
Fotopuzzeltocht? Dan ga je aan de hand van foto's en 
een plattegrond op zoek naar letters, waarmee je een 
zin maakt. 
 

Kosten € 2,00 per persoon. 
http://bit.ly/2H2cLV9  

http://www.almereveertje.nl/
http://bit.ly/2H2cLV9

