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SINTERKLAAS VIERING 
Gelukkig heeft Sinterklaas afgelopen dinsdag de 
school weer gevonden. Wel met behulp van Brandon, 
een begeleider van Happy Kids. De Sint was met zijn 
Pieten per ongeluk eerst daar terecht gekomen. Het 
was een hele gezellige dag onder andere met een 
voorstelling voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 
4. Deze leerlingen mochten ook allemaal naar de 
Schatkamer van Sinterklaas om een cadeautje uit te 
zoeken.  
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vierden 
Sinterklaas met het uitpakken van de mooie surprises 
en het voorlezen van de zelfgemaakte gedichten. 
Deze groepen kregen ook allemaal nog een 
klassencadeau van Sinterklaas. Sommige groepen 
gingen ook nog pepernoten bakken en andere 
spelletjes doen. De Sint en de Pieten brachten 
natuurlijk ook een persoonlijk bezoek aan alle 
groepen.  
Via deze weg willen wij alle hulpouders die er deze 
dag bij waren om deze dag tot een succes te maken, 
heel hartelijk bedanken namens het team en de 
leerlingen.  Natuurlijk bedanken we  Sinterklaas en de 
Pieten ook weer voor het bezoek aan onze school, tot 
volgend jaar! 
Er staan foto’s van de Sinterklaasviering op onze 
website. De inlogcodes hiervoor staan in het Digiduif 
bericht van deze nieuwsbrief 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERST 
Vanuit de Sinterklaasperiode gaan we direct weer 
over in de Kerst.  
 

Kerstkaarten: De kinderen gaan dit jaar weer 

kerstkaarten maken. Vorig jaar konden ze kiezen of 
ze dit deden voor bejaarden in Buitenhaege, 
vluchtelingen in het asielzoekerscentrum of voor zieke 
kinderen in het ziekenhuis. Dit jaar zullen er alleen 
kaarten gemaakt worden voor de bejaarden in 
Buitenhaege. Vorig jaar bleek hoe blij deze mensen 
waren met een bezoekje van ons en wat een kaartje 
met ze doet. De groep van juf Marjo 7B zal op 
donderdagmiddag 21 december de gemaakte kaartjes 
rondbrengen, wat liedjes zingen (of een verhaal 
voorlezen) in Buitenhaege en ook eventueel 
zelfgemaakte kerststukjes afgeven. Een mooi verzetje 
voor de ouderen en de kinderen dus. 
 
 

Intekenlijsten Kerstdiner:  
Vanaf maandag hangen de intekenlijsten voor het 
kerstdiner weer op de deuren van de klassen. Wij 
willen u vragen of u voor de groep van uw kind iets wil 
maken voor maximaal 10 personen en te kijken wat er 
al op de lijst staat zodat er een zo gevarieerd mogelijk 
buffet ontstaat. Er zal in ieder halletje een halal hoek 
zijn en ook een deel voor toetjes. Mocht uw 
zoon/dochter ergens allergisch voor zijn, wilt u dit dan 
voor de zekerheid nog een keer doorgeven aan de 
leerkracht en eventueel s’avonds  aan de ouders die 
bij het buffet zullen helpen. Er zijn veel ideeen op 
Pinterest en Google te vinden over kinderkerst-
buffetten, maar onderstaand vast enkele ideeen. 
Verdere informatie met betrekking tot het Kerstdiner 
volgt volgende week. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda: 
Maandag 11 december: MR vergadering 

Dinsdag 12 december: School gesloten 

vanwege STAKING 

Donderdag 14 december: Voorstelling voor 

groepen 5 t/m 8 

 Kerst met de 

verhalenverteller 

Dinsdag 19 december: Groep 8 naar 

Ranzijn 10-11.30 u 

Woensdag 20 december: Kerstdiner van 

17.30-19.00 uur 

Vrijdag 22 december: Leerlingen vrij 

Maandag 25 december t/m 

Vrijdag 5 januari 2018: Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kerststukjes maken: 
Vanaf dinsdag 19 december zullen er weer 
kerststukjes worden gemaakt. Wilt u uw kind hiervoor 
oase, een waterdicht bakje, een kaars en wat 
versiering meegeven in een tasje voorzien van naam. 
Dit moet maandag 18 december op school aanwezig 
zijn. Voor kerstgroen wordt gezorgd.  
De leerlingen van groep 8 gaan dinsdagochtend 19 
december van 10.00 tot 11.30 uur naar Ranzijn om 
daar een workshop kerststukje maken te volgen. 
Deze leerlingen hoeven niets mee te nemen, alles 
hiervoor wordt verzorgd.  

 

VERTREK VAN JUF MILEEN 
Juf Mileen, leerkracht van groep 5A, heeft 
aangegeven per 1 februari a.s. de school te gaan 
verlaten.  
Zij heeft besloten een andere baan in het onderwijs te 
accepteren die haar veel mogelijkheden biedt om 
zichzelf verder te ontwikkelen. Het was voor haar een 
moeilijk besluit, want ze laat “een hele leuke klas, 
lieve collega’s en een mooie school achter zich”.   
Natuurlijk betreuren wij haar besluit, maar begrijpen 
ook dat Mileen na 10 jaar lesgeven in het openbaar 
onderwijs een nieuwe weg in wil slaan, op het 
moment dat die kans zich voordoet.  
 
Natuurlijk zijn we direct aan de slag gegaan met het 
werven van een nieuwe leerkracht voor groep 5A, 
maar u begrijpt ook dat dit, in deze tijd van 
personeelskrapte, best een uitdaging is. De 
advertentie voor een opvolger voor juf Mileen is op 
meerdere plekken “opengezet”. U vindt deze zelfs op 
onze website onder het kopje “vacatures”. 
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van 
vorderingen op dit gebied.  
 
Juf Milleen heeft in ieder geval aangegeven dat ze tot 
haar afscheid met toewijding en plezier zal lesgeven 
aan groep 5A en zorg zal dragen voor een goede 
overdracht aan de leerkracht die haar opvolgt.   

 

STAKING 
Mocht u het bericht vanuit de directie gemist hebben 
afgelopen week, dan melden wij u via deze weg nog 
even dat wij ons dinsdag 12 december aanstaande 
aansluiten bij de landelijke staking van het 
basisonderwijs. De school zal dinsdag dus gesloten 
zijn. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. 
Bij de tips voor het weekend staat nog een tip om 
dinsdag met uw kinderen te gaan doen in de 
bibliotheek. 

 
 
DIVERSE MATERIALEN GEZOCHT!  

 Mocht u nog witte (of bruine) (tafel/bed)lakens 
of stof hebben waar u niets mee doet, dan zijn 
wij er blij mee. 

 Heeft u nog lege (schone) glazen potjes dan 
zijn wij daar heel blij mee.  

 Juf Lieselotte en Mischa zijn op zoek naar 
puzzels die niet compleet hoeven te zijn. Zij 

gaan hier iets leuks mee doen voor Kerst, wat 
… dat gaan we nog zien.  

 MFD/triplex platen 
 

 

NASCHOOLSE KERSTSPORT 3 t/m 8 
Woensdagmiddag 13 december orgaiseert juf Patricia 

naschoolse gym voor de groepen 3 t/m 8. Indien uw 

zoon/dochter wil  meedoen dan kan het formulier voor 

woensdag 12.00 uur worden ingeleverd bij de 

administratie of bij juf Patricia. Kosten 2,50 of 2,- via 

een sportstrippenkaart. Het inschrijfformulier krijgen 

de leerlingen maandag van juf Patricia. 

 

BETALING OUDERBIJDRAGE 

Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, 

dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen 

omdat wij anders geen excursies kunnen laten 

plaatsvinden, culturele voorstellingen kunnen 

bijwonen (zoals afgelopen week voor de groepen 1 

t/m 4 met Sinterklaas en komende week voor de 

groepen 5 t/m 8 met Kerst en er nog meer volgen 

gedurende het jaar), Kerst (kerstcadeautje leerlingen, 

servetten, kerstgroen, kerstvoorstelling 5 t/m 8 

kerstworkshop groep 8 etc.) Sportdag (inhuur clinics, 

eten/drinken, huur sportvelden) etc. kunnen 

organiseren.  De kosten voor dit jaar zijn door de MR 

(medezeggenschapsraad) en directie vastgesteld op 

€ 55,- per leerling (€ 22,50  ouderbijdrage en € 32,50 

schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. 
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 
 
WERELDLICHTJESDAG IN LUIERPARK 
Wereldlichtjesdag in het Luierpark in Almere Buiten. 
Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de 
hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan 
overleden kinderen. 

Wil je ook een kaarsje aansteken? Vanaf 18.15 uur 
ben je van harte welkom in het Luierpark 
(Oostrandpark). Zondag 10 december 2017  
Vanaf 18:30 tot en met 20:00 uur. 
 
http://www.hetluierpark.nl/  

http://www.hetluierpark.nl/


21TOOLKIT: PROGRAMMEER JE EIGEN 
KERSTGAME 7+ 

Zaterdag 9 december 
2017, van 15:00 tot 
16:30 | Bibliotheek 
Buiten 

Kosten: € 3,50 

 
Bij 21ToolKit kun je deze maand je eigen kerstgame 
programmeren! Hoe cool is dat? Kerstbomen, 
cadeautjes, een kerstman met zijn lievelingsboek? Jij 
verzint wat er allemaal in jouw game komt. 

 
Kosten: € 3,50 

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

JEUGDTHEATER: DE KLEINE PRINS - 

MINIMUSICAL 6+ 

10 december 2017, van 15:00 tot 16:00 | 
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 5,- | niet-leden € 7,- 

 
De Kleine Prins woont op een kleine planeet. Op een 
dag verlaat hij zijn planeet om te zien hoe de rest van 
het heelal eruit ziet. 
Op zijn reis komt hij een aantal bijzondere 
volwassenen tegen. Zo ontmoet hij in de woestijn een 
vliegenier die met motorpech is geland. De Kleine 
Prins gaat hem helpen en beleeft meer dan hij ooit 
voor mogelijk had gehouden. Gebaseerd op het 
bekende, gelijknamige, boek van Antoine de Saint – 
Exupéry. 

 
Kosten: leden € 5,- | niet-leden € 7,- 

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

Koop kaarten via iDeal 

 

STAKING? KOM NAAR DE 
BIEB! 

Dinsdag 12 december 2017, van 10:00 
tot 15:00 | Bibliotheek Stad 

Kosten: € 3,50 per activiteit 

 
Op dinsdag 12 december staken de leraren van de 
basisscholen. Grote kans dus dat je kinderen die dag 

niet naar school kunnen. Kom dan naar de bieb, want 
wij organiseren die dag een aantal leuke activiteiten! 
Bouw je eigen stripverhaal met LEGO Story 
Starter 
Bouw op LEGO bouwplaten en met de speciale 
LEGO elementen je eigen stripverhaal. Van de 
verschillende scènes maak je met de tablet een foto 
die je daarna bewerkt met de Story Visualizer 
software. Zo komt jouw verhaal tot leven. Van 10.00 - 
12.00 uur in bibliotheek Stad, de etalage. Kosten: € 
3,50. Kaartjes zijn hier te kopen! 

Kom kijken naar de film 'Midden in de 
Winternacht'!  
In Midden in de Winternacht draait het niet om de 
beroemde negen rendieren, maar om de vriendelijke, 
zij het niet geheel betrouwbare eland die de 
Kerstman alleen gebruikt voor het maken van 
proefritjes. Het dier met de stem van Jeroen van 
Koningsbrugge noemt zich Apollo maar heet eigenlijk 
Moos en is met Kerstman 
en al neergestort. De Kerstman, gespeeld door Derek 
de Lint, ligt kokend van woede verderop, zijn kleren 
helemaal vuil. Moos wordt door Max met een 
gebroken poot aangetroffen in de schuur. Hij is door 
het dak gevallen. 'En hij heeft zin in chocomel', vertelt 
het jochie zijn verbouwereerde moeder. 

Midden in de Winternacht heeft alles wat een goede 
kerstfilm nodig heeft en is een Nederlandse film die 
mooi past in de traditie van tegendraadse, 
eigenwijze jeugdfilms die kinderen serieus nemen. 
Van 13.00 - 15.00 uur in de nieuwe zaal van 
bibliotheek Stad. Kaartjes kosten € 3,50 en zijn hier te 
kopen.  

Tijdens en tussen de LEGO-workshop en de film in, 
zijn er allemaal leuke spelletjes te doen in de bieb! 
Kom je dinsdag dus vooral bij ons vermaken! 

 

  

 
 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1786;a_id=1093
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1786;a_id=1093
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1778;a_id=1086
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1822;a_id=1125
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1821;a_id=1124
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1786;a_id=1093
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1778;a_id=1086

