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PESTPROTOCOL EN 
INTERNETPROTOCOL 
Ons pest- en internetprotocol hebben wij, samen met 
de MR, up to date gemaakt zodat het weer voldoet aan 
de veranderingen die in de maatschappij hebben 
plaatsgevonden met de komst van verschillende sociale 
media etc. Dit protocol is tijdens onze studiedag 
besproken en kunt u terugvinden in de bijlagen bij deze 
nieuwsbrief en bij downloads op onze website. Wij 
vragen u deze protocollen ook te lezen zodat u weet in 
welke situaties wij hoe zullen handelen. De protocollen 
zullen ook worden besproken met de leerlingen in de 
klas (op niveau) www.basisschooldealbatros.nl  

 
 
BETALING 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS/KAMP 
Het onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch 
om een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen 
excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele 
voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag 
etc. kunnen organiseren.  

Helaas hebben wij nog niet van iedereen de 
bijdrage/betalings schoolreis/kamp mogen ontvangen. 
Aangezien het schoolreisje en het kamp er alweer 
aankomen, verzoeken wij u het betreffende bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken, of contant te betalen 
bij de administratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 zijn 
vastgesteld op 55,- euro (22,50 eigen bijdrage, 32,50 
schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. Leerlingen die na 
1-1-2019 op school zijn gekomen betalen 10,- eigen 
bijdrage en 32,50 schoolreisje.  

Voor groep 8 110,- euro (eigen bijdrage 22,50, 87,60 
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. 

 
PANNENKOEKENDAG 22 MAART 
Wij hebben ons “restaurant” vrijdag 22 maart om 11 uur 
helemaal vol zitten met opa’s/oma’s of oudere 
buurtgenoten. Het is helaas niet de bedoeling dat 
ouders hierbij aanwezig zijn. Maar liefst 1 op de 4 
ouderen voelt zich eenzaam. Met Nationale 
Pannenkoekdag geven we daarom opa’s en oma’s en 
ouderen uit de buurt die zelfstandig of in een 
verzorgingshuis wonen, graag een beetje extra 
aandacht. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door 
Koopmans samen met stichting Met je hart die 
eenzame ouderen verbindt door ervoor te zorgen dat ze 
elkaar én anderen ontmoeten, het hele jaar door. 
Daarom heeft Nationale Pannenkoekdag het thema 
‘Pannenkoeken bakken met je hart’. Want 
pannenkoeken zijn niet alleen lekker, samen eten is 
ook gezellig. Het brengt jong en oud bij elkaar. 
Groep 6A zal de pannenkoeken deze dag gaan bakken 
en de groepen 1 t/m 4 zullen een optreden verzorgen. 
Ook zullen er als er genoeg tijd is nog spelletjes met de 
kinderen worden gedaan.   
 

 
NASCHOOLSE SPORT “SCHOMMELEN” 
Aanstaande woensdag geeft juf Patricia weer 
naschoolse sport van 12.15-13.15 uur. Zij gaat dan 
“schommelen” met de kinderen op allerlei manieren. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich vanaf 
maandag opgeven via het formulier dat zij hiervoor 
kunnen meenemen en voor woensdag 12 uur kunnen 
inleveren. 
 

 

INSCHRIJVEN 4-JARIGE 

BROERTJES/ZUSJES – VERHUIZINGEN 
Het volgende schooljaar lijkt nog ver weg maar wij zijn 

alweer druk bezig met de formatie voor het komende 

schooljaar. Mocht u nog kinderen hebben die komend 

schooljaar 4 jaar worden maar nog niet zijn 

Agenda: 
 

Vrijdag 15 maart:  Staking leerkrachten 

Dinsdag 19 maart:  W4Kangoeroe 

Woensdag 20 maart:  Provinciale  

    Verkiezingen 

Vrijdag 22 maart: Pannenkoekendag 

opa’s en oma’s 1 t/m 

4 – 6A 

Maandag 25 maart: MR vergadering 

Woensdag 27 maart:  Inschrijving  

    Avond4daagse (ipv  

    20 maart) 

Donderdag 28 maart:  Schoolfotograaf 

Vrijdag 29 maart:  Schoolfotograaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.basisschooldealbatros.nl/
https://www.metjehart.nl/


ingeschreven dan kunt u bij Miranda een 

inschrijfformulier ophalen en inleveren. Mocht u in de 

zomervakantie gaan verhuizen en uw kinderen dan 

eventueel bij een andere school in gaan schrijven willen 

wij dit ook graag op tijd weten. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

 
 

AFSCHEID – BEDANKT! 
Vorige week vrijdag was het dan zover, afscheid nemen 

na bijna 13 jaar met veel plezier op de Albatros te 

hebben gewerkt en uitvliegen naar de Rotondaschool in 

Tiel .  

Na te zijn verwend met heerlijk gebak in de teamruimte 

ben ik ’s middags onder begeleiding van juf Claudia 

begonnen met het in ontvangst nemen van tekeningen, 

“kusjes” , knuffels,  versjes, liedjes,  bloemen, dansjes 

etc. in de groepen 1/2, 3 en 4 . Vervolgens moest ik me 

om 15 uur melden op het Zeemeeuwplein om afscheid 

te nemen van groep 5 t/m 8 en kreeg ik een yoga mat 

(dat doe ik graag maar ik had nog geen eigen mat) 

cadeau voorzien van alle namen van de kinderen .  

Vanaf 15.15 uur was het tijd om van ouders en 

kinderen afscheid te nemen en dat heeft veel impact op 

mij gehad. Het heeft mij ontroerd en goed gedaan dat 

zo veel mensen de moeite hebben genomen om mij 

nog even de hand te schudden en gedag te zeggen.  

Daarna heeft het team mij verrast met cadeaus en een 

ludiek filmpje!  

Ik heb het hele weekend in een soort van roes geleefd 

na zo veel lieve woorden, knuffels, kaarten en 

cadeautjes.   

Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de fijne jaren 

die ik op de Albatros heb gehad. Ik kijk terug op leuke 

ervaringen als juf in diverse groepen maar ook als 

intern begeleider van zowel de onder- als bovenbouw.  

Al die fijne contacten die ik met een ieder van jullie heb 

gehad sluit ik in mijn hart.  

Mijn taak als intern begeleider wordt per 1 april 

overgenomen door juf Alma Smant, zij zal groep 1 t/m 4 

onder haar hoede nemen en meester Wim neemt groep 

5 van mij over. Met hem heeft de overdracht inmiddels 

al plaatsgevonden en maandag aanstaande zal ik de 

overdracht met juf Alma gaan doen. 

Ik wens jullie alle goeds en de Albatros een goede 

vlucht ! 

Liefs van juf Janneke 

 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

KERSENBOERTJE PICKNICK IN DE KAS 

Binnen een paar dagen staan de bomen bij 
Kersenboertje weer in volle bloei met prachtige 
bloesem! Kom je zaterdag 9 maart langs? Neem je 
picknickmand mee en zoek een heerlijk plekje in de 
boomgaard. 

Wat is er nog meer te beleven deze dag: 
- springkussen 
- live muziek  
- proefles yoga @tayronayoga om 14:30 en 15:10 voor 
€3,= p.p. 
- Made by Appeltje maakt leuke kadootjes en kinderen 
kunnen voor € 2,= een glitter "tattoo" laten zetten 
- je kunt een mini fotosessie tussen de bloesem laten 
maken door Pure Wendy Photography 
- er zijn heerlijke poffertjes verkrijgbaar 
- en natuurlijk staat Paul's IJs er ook met het lekkerste 
ijs!  

 

 

BIOLOGISCHE BOERENMARKT 
Iedere zaterdag kun je tussen 9.30 - 13.00 uur naar de 
biologische boerenmarkt in de grote schuur van de 
Stadsboerderij op stadslandgoed de Kemphaan. 

Je kunt er terecht voor de lekkerste, verse biologische 
producten: brood, seizoensgroente, zuivel en vlees. 
Maar ook voor biologische schoonmaakmiddelen, 
huidverzorgingsproducten en bloemen. De beste 
gelegenheid om gezond en vers inkopen te doen. De 
enige biologische markt in Nederland waar het ook met 
regenachtig weer goed toeven is. 
Ook kun je even neerploffen op het terras van het 
Marktcafé van Roos voor bijvoorbeeld een punt 
huisgemaakte appeltaart. 

 

WEETJES MET DE STERRENWACHT 
Stad & Natuur organiseert deze Wilde Weetjes met de 
Sterrenwacht Almere: een mini-college voor kinderen 
vanaf 7 jaar en hun ouders! 

De Sterrenwacht Almere verzorgt deze keer de Wilde 
Weetjes in natuurbeleving centrum de Oostvaarders! 
En het onderwerp is Spectroscopie. Dat klinkt 
misschien ingewikkeld, maar is heel eenvoudig uit te 
leggen. Je zou denken dat licht wit is, maar dat klopt 



niet. Als je naar de regenboog kijkt, dan zie je uit 
hoeveel kleuren licht eigenlijk bestaat. En dat noem je 
een spectrum. Zo heeft eigenlijk alles een eigen 
spectrum tot en met sterren en planeten aan toe. De 
vrijwilligers van de Sterrenwacht zullen precies 
uitleggen hoe dit zit.  
 
Bij de Wilde Weetjes ga je niet alleen luisteren, maar 
ook zelf ervaren! Je gaat bijvoorbeeld naar een Led-
lamp en een spaarlamp kijken wat het verschil is. 
Daarna gaan we samen met de kinderen een 
spectroscoop maken, daarmee ga je opnieuw naar de 
lampen kijken. Je zult echt verbaasd zijn wat je dan te 
zien krijgt.  
 
De Sterrenwacht heeft nog een leuk extraatje voor jullie 
in petto. Ze nemen een zonnetelescoop mee. Die 
nemen we ook mee. Hugo zal deze opzetten en de 
bezoekers de zon laten zien. Dat is echt spectaculair. 
Door een speciaal filter is het mogelijk direct naar de 
zon te kijken en als de zon actief is, dan kun 
zonnevlekken en zonnevlammen zien. 
 
Kom naar de Wilde Weetjes, want dan weet je meer! 
Zondag 10 maart 2019 Vanaf 14:00 tot en met 15:30 
 
https://www.stadennatuur.nl/  
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