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RAPPORTEN 
Volgende week vrijdag ontvangen de leerlingen het 1e 

rapport van dit jaar. Als het goed is heeft u ingetekend 

voor de 10-minuten gesprekken die de week daarna 

plaats zullen vinden, anders krijgt u een tijd door van 

de leerkracht. De leerlingen van groep 8 dienen bij het 

gesprek aanwezig te zijn. Zij zullen dan het advies 

met betrekking tot het vervolgonderwijs te horen 

krijgen, zodat ze gerichter naar een middelbare 

school kunnen zoeken voor het volgende schooljaar.  

De ouders van de groepen 1 t/m 4 kunnen het rapport 

vrijdag binnen bij de groep ophalen om 15.15 uur. De 

groepen 5 t/m 8 krijgen het rapport zelf mee naar 

huis. 

 

SAMENLOOP VOOR HOOP 
Al jaren wordt er door heel Nederland de Samenloop 

voor Hoop georganiseerd, ook in Almere. Het is een 

uniek evenement, een 24-uurs looop waarin iedereen, 

jong en oud, mee kan lopen om geld op te halen voor 

KWF Kankerbestrijding. Dit jaar vindt de Samenloop 

plaats op 17 en 18 maart in de Topsporthal in Almere. 

Vanaf 14.00 uur zaterdagmiddag tot 14.00 uur 

zondagmiddag. 

 

Eén van de initiatieven van de Samenloop voor Hoop 

is de Kinderloop voor Hoop. De Kinderloop is een 
sponsorloop die op meerdere scholen in Almere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gelopen gaat worden. Ook wij hebben ervoor 
gekozen om hieraan mee te doen. Onze school zal 
daarom op vrijdag 9 maart a.s. de kinderloop op 
school gaan organiseren. Wij hopen dat u dit doel 
ook ondersteunt en ons wilt helpen dit tot een groot 
succes te maken. 
 
De Kinderloop gaat er als volgt uitzien: 

 Aangezien het een 24 uurs loop is voor de 
volwassenen gaan de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8  24 minuten lopen en de 
groepen 1 t/m 4 24 (kleine) rondjes. Er zullen 
dus meerdere routes worden uitgezet en de 
kinderen lopen niet met alle klassen tegelijk. 

 Elk kind ontvangt maandag 19 februari een 
sponsorenveloppe met daarop tekst en uitleg 
die zij kunnen gebruiken om sponsors te 
werven. In de enveloppe zit een intekenlijst 
voor de sponsors waarop zij aan kunnen 
geven voor hoeveel geld zij uw kind willen 
sponsoren. Zij vullen hier hun gegevens op in 
én het te sponsoren bedrag. 

 De kinderen verzamelen zoveel mogelijk 
sponsors en innen het geld ook direct. Deze 
enveloppen dienen uiterlijk 9 maart weer 
terug te zijn op school.  

 Tijdens de loop zal het geld worden geteld en 
aan het eind van de dag bekend worden 
gemaakt hoeveel onze school heeft 
opgehaald. Daar zijn alle kinderen bij 
aanwezig. 

 Ook krijgen alle kinderen aan het eind van de 
dag een aandenken aan deze Kinderloop. 

 Ook zouden wij het leuk vinden als kinderen 
zoveel mogelijk in het paars of met paarse 
accessoires naar de Kinderloop komen. Dit 
versterkt het saamhorigheidsgevoel en is de 
kleur van de Kinderloop. 

 
Wij hopen op jullie medewerking en als ouder bent u 
natuurlijk welkom om deze loop bij te wonen. Mocht 
u als hulpouder mee willen helpen aan dit mooie 
evenement, dan horen wij dit graag. 
U kunt zich dan aanmelden bij juf Ellen Admiraal 

groep 1/2 C, of via een reactie op deze Nieuwsbrief 
via Digiduif. 
 

Agenda: 
Vrijdag 16 februari: 1e rapport 

Dinsdag 20 februari: rapportgesprekken 

Donderdag 22 februari: rapportgesprekken 

Maandag 26 februari t/m 

Vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie 

Woensdag 7 maart: Juffenverjaardag 

Vrijdag 9 maart: Samenloop voor 

Hoop 

Woensdag 14 maart: Leerlingen vrijdag  

Donderdag 15 maart: W4Kangoeroe 

Maandag 19 maart: MR vergadering 

Woensdag 28 maart: Grote Rekendag 

Donderdag 29 maart: Leerlingen s’middags 

vrij 

Vrijdag 30 maart: Leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KUNST 
De kleuterklassen zijn afgelopen week gestart met het 

thema “Kunst” en staan al als echte Mondriaans te 

schilderen op de gang. Dit thema duurt een aantal 

weken en zal afgesloten worden met een echte 

tentoonstelling net als in een museum. De ouders/ 

opa’s oma’skrijgen hiervoor natuurlijk dan ook nog 

een echte uitnodiging om deze te komen bekijken! 

 

DIDO 
De groepen 5 t/m 8 zijn vorige week begonnen aan 

het DIDO thema Afrika/Marokko. Ze leren over 

Marokko en de gewoonten en gebruiken van dit land. 

 

BETALING OUDERBIJDRAGE 

Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, 

dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen . 
 
De kosten voor dit jaar zijn door de MR 
(medezeggenschapsraad) en directie vastgesteld op 
€ 55,- per leerling voor de groepen 1 t/m 7   
(€ 22,50  ouderbijdrage en € 32,50 schoolreisje)  
 
Leerlingen die vanaf 1 januari op school komen 
betalen 42,50 (10,- ouderbijdrage en 32,50 
schoolreisje) 

 
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 

VOORSTELLING LUILEKKERLAND 
Afgelopen weken hebben de kinderen, die zich 
hadden opgegeven voor de naschoolse zanglessen 
bij ons op school, heel hard geoefend om nu samen 
met de leerlingen van de naschoolse theater- en 
danslessen tot een spectaculaire uitvoering van de 
voorstelling Luilekkerland te komen (in samenwerking 
met Groot Wild theater en het JOGG). 
De voorstelling is voor iedereen geheel gratis te 
bezoeken op zondag 11 februari in theater De 
Glasbak van 11.00-12.00 uur (inloop 10.45 uur), 
Lierstraat 21 in de Muziekwijk.  
 

 

SCHAPENPRAATJES 
Meerdere data vanaf: di 06 februari 2018 t/m di 20 
maart 2018 
Almere 
Stad & Natuur organiseert een maand lang op elke 
dinsdag en om de week op zondag gratis 
schapenpraatjes bij de schaapskooi in het Vroege 
Vogelbos. 

De jaarlijkse ‘babyboom’ in de schaapskooi van Stad 
& Natuur begint eind januari. De lammeren worden dit 
jaar wat eerder geboren zodat zij bij de start van de 
lente al naar buiten kunnen. Dan is de reuze 
berenklauw nog niet zo groot, en kunnen de 
lammeren helpen bij het begrazen van deze plant. Tot 
en met 20 maart zijn er elke dinsdag van 15.30-16.00 
uur en in de even weken op zondag 14.00 tot 14.30 
uur schapenpraatjes. Op 25 maart sluiten we het 
lammetjes seizoen af met een heuse lammetjes dag 
bij de schaapskooi in het Vroege Vogelbos! De 
schapenpraatjes zijn gratis. 
 
Wil je de lammetjes komen bewonderen? Dan kun je 
altijd komen gluren door het raam aan de voorzijde 
van de schaapskooi (Muiderweg 8, Almere Haven). 
Tijdens de schapenpraatjes op dinsdag- en 
zondagmiddag krijg je uitleg over onze schapen en 
met een beetje geluk, wordt er op dat moment een 
lammetje geboren! Met zoveel drachtige ooien 
(vrouwelijke schapen) is die kans zeker aanwezig!  
 
De lammetjes maken deel uit van de schaapskudde 
van Stad & Natuur Almere. Stad & Natuur laat de 
drachtige schapen het liefst scheren voor ze 
aflammeren. Zo is de conditie van het schaap beter te 
controleren en verloopt de geboorte van het lam 
hygiënischer. De wol van de schapen wordt gebruikt 
door de Almeerse Wolunie, waarbij de wol in de 
Wolfabriek in de schaapskooi wordt verwerkt tot een 
product. Uiteindelijk zijn de geboren lammetjes dus op 
meerdere manieren nuttig: ze begrazen de 
berenklauw in het Kromslootpark en het Vroege 
Vogelbos en ze leveren wol voor de Almeerse 
Wolunie. 
 
http://www.stadennatuur.nl/  
 

JEUGDTHEATER 4+: HAZELTJE LEEST 
VOOR – RAAD EENS HOEVEEL IK VAN 
JE HOU 

11 februari 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,- 

 

http://www.stadennatuur.nl/


Hazeltje en Grote Haas houden vreselijk veel van 
elkaar. Maar hoeveel precies, dát is niet makkelijk te 
meten! 
Hazeltje probeert iets héél belangrijks te vertellen aan 
Grote Haas: ‘Raad eens hoeveel ik van je hou?' Grote 
Haas fluistert terug: ‘Ik hou van jou helemaal tot aan 
de maan... en terug!' Gebaseerd op de boeken van 
Sam McBratney en Anita Jeram. 

 
Kosten: leden € 6,- | niet-leden € 8,- 

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

Koop kaarten via iDeal 

 

PEUTERVOORLEZEN 

Wanneer: iedere week Kosten: Gratis 

 
Wekelijks halfuurtje voor alle Almeerse peuters (1-4 
jaar) die van voorlezen houden. 
Voorlezen: altijd een feestje! 
Almere Stad: dinsdag van 10:30 tot 11:00 uur 
Almere Stad: woensdag en donderdag van 10.30 tot 
11.00 uur. 
Almere Buiten: woensdag van 10.30 tot 11.00 uur. 
 
Dus leuk voor broertjes/zusjes die nog niet op school 
zitten. Ouders zijn natuurlijk ook welkom! 
 
 
Meer tips treft u op de sites:  
www.vvvalmere.nl  
www.denieuwebibliotheek.nl 
www.stadennatuur.nl  
 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1868;a_id=1159
http://www.vvvalmere.nl/
http://www.denieuwebibliotheek.nl/
http://www.stadennatuur.nl/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1868;a_id=1159

