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Personele mededelingen 

Femke is gestart met haar re-integratie op de Albatros. Na een voor haar persoonlijk lastige 

fase hoopt ze hier weer helemaal in haar kracht te komen. Wij gaan haar daarbij helpen. 

Vanuit het verleden weet ik dat jullie daar een goede rol in zullen vervullen. Mooie 

bijkomstigheid is dat zij na de vakantie kan starten in groep 1-2A (naast Jeannette). Ze werkt 

de eerste maand alleen de ochtenden. Diana vult op do en vr de middagen aan. Dat is heel 

fijn! Welkom Femke en …..succes. 

Vandaag is/was de laatste werkdag op de Albatros voor Deborah. Nogmaals succes en 

bedankt voor je mooie poster (die gaan we inlijsten, maar je moet nog wel even je 

handtekening zetten!).  

  

Dag Karima… 

Vrijdag is de laatste werkdag voor Karima op de Albatros. Jammer, jammer. Ik wil jullie 

vragen om vrijdag al om 12.30 uur naar de teamruimte te komen. Dan kunnen we even rustig 

afscheid nemen van Karima. 

 

De Albatros is een goede school: en dat gaan we vieren! 

Wat lijkt het alweer lang geleden….16 januari kregen we een goede beoordeling. 

Ik nodig jullie uit om op 22 maart van 13.00 uur tot 15.00 uur te komen lunchen in Boat 

House.  Een feestelijke lunch om onze prestatie te vieren! 

 

Project “ Almere geeft energie” – ontwerpworkshop 12 april voor collegae van 5 t/m 8 

EERST EVEN INFO OVER DIT PROJECT: 

 

ALMERE GEEFT ENERGIE 

Gemeente Almere heeft de ambitie om in 2022 energieneutraal te zijn. Daarbij worden scholen 

uitgedaagd om bij te dragen, zowel met fysieke maatregelen als met educatie. Door middel van 

een brainstormsessie met leerkrachten en partners heeft Stad & Natuur hen gevraagd mee te 

denken over dit project. Het gaat het over de vraag hoe we leerlingen kunnen betrekken bij het 

streven om Almere in 2022 energieneutraal te maken. Welke ideeën voor projecten zijn er waarbij 

zelf onderzoeken en ontwerpen centraal staat, creativiteit gestimuleerd wordt, waarin de buurt 

betrokken wordt en de leerlingen de expert zijn?  Op o.a. de Albatros wordt een creatieve 

ontwerpsessie uitgevoerd met het team en mogelijke partners vanuit de wijk. In schooljaar 

2017/2018 zullen tien energieprojecten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden met de leerlingen. 



 

Het project wordt uitgevoerd als “dido-project” in 2017-2018. De ontwerpsessie zal op woensdag 

12 april plaatsvinden van 13 tot 15 uur. Er worden ook leerlingen (en misschien ouders) 

betrokken bij de ontwerpsessie. Dit project wordt ondersteund door de gemeente en er komen 

ook gelden voor beschikbaar. Meer info volgt. 

 

Torteltuin (weer) zonder directie 

De interim directeur (Marc) van de Torteltuin gaat na de voorjaarsvakantie op een andere 

school starten. Yvonne Kunst (leerkracht 1-2/ lid van Mr en de regiegroep) wordt 2 dagen 

vrijgesteld van lestaken en neemt de ‘lopende zaken’ op zich. Een aantal taken zal ik als 

directeur voor hen moeten uitvoeren. Erg vervelend dat deze situatie is ontstaan. Maar voor 

nu wel beter dat ze op ‘eigen kracht’ verder gaan i.p.v. ‘weer’ een nieuwe directeur. 

 

Glazenwasser 

In de voorjaarsvakantie (week 8) wordt door de glazenwasser van Hago het binnen- en 

separatieglas gewassen.  Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren het volgende 

verzoek: 

 Zorg ervoor dat alle stickers en posters van de ramen zijn verwijderd; 

 Alle spullen uit de raamposten zijn verwijderd en alle lokalen open zijn. 
 

 

Praxisbulletin.nl 

Artikelen, lied van de maand, themarubrieken (handig bij voorbereiding nieuwe thema’s), 

archief en meer… 

Wachtwoorden: 

Februari: Zeppelin 

 

 

 


