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KERST 
Beker/bord/bestek: Wilt u uw zoon/dochter maandag 
een tasje (voorzien van naam) meegeven met daarin 
een beker, bord en bestek ten behoeve van het 
Kerstdiner zodat we hiermee de tafels van tevoren 
kunnen dekken.  
 
Intekenlijst Kerstdiner: Op de deur van de klas van uw 
zoon/dochter treft u een intekenlijst aan voor het 
Kerstdiner. Wilt u voor max. 10 personen een gerechtje 
maken voor de klas van uw zoon/dochter en dit op de 
lijst zetten. Liefst zo gevarieerd mogelijk. Op Pinterest 
zijn leuke voorbeelden voor hapjes te vinden. Mocht uw 
zoon/dochter zelf naar school komen kunt u dan aan 
hem/haar doorgeven wat u zou willen maken, zodat 
hij/zij het op de lijst kan schrijven. Er zal ook een Halal 
tafel zijn.  
 
Kerststukjes Ranzijn: Dinsdagochtend gaan de 
leerlingen van groep 8 van 10.00-11.20 uur naar 
Ranzijn voor een workshop kerststukjes maken. De 
leerlingen hoeven hiervoor niets mee te nemen, alles 
wordt verzorgd. 
 
Kerstkaarten Buitenhaeghe: Dinsdagochtend gaan de 
groepen 7 naar zorgcentrum Buitenhaeghe om de 
zelfgemaakte kerstkaarten rond te delen. 
 
Kerstdiner: Woensdagavond 18 december gaan de 
deuren van het grote plein om 17.15 uur open. De 
kinderen mogen natuurlijk in hun mooie kerstkleding 
naar school komen om aan te schuiven bij het diner!  
De hapjes die u voor het diner voor de klas hebt 
gemaakt kunt u op het desbetreffende buffet in het 
halletje voor de groep neerzetten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij verzoeken u de klas en de halletjes uiterlijk 
17.30 uur te verlaten, als u niet door de leerkracht 
bent gevraagd als hulpouder, zodat de kinderen op tijd 
aan het diner kunnen beginnen. 
De leerlingen kunnen om 19.00 uur (niet eerder) 
binnen bij de deur van de klas worden opgehaald. 
 
Kerstborrel: Tijdens het kerstdiner bent u van harte 
welkom om op het Zeemeeuwplein een glaasje 
gluwein/chocolademelk te komen drinken of een kopje 
erwtensoep/kippensoep te komen eten. U mag dan 
helaas niet stiekem naar de halletjes om bij het 
kerstdiner te gaan kijken . Er zal deze avond nog een 
collectebus van Save the Children in het 
Zeemeeuwplein staan waarin u eventueel nog een 
bijdrage kunt doen.  
 
Opruimen kerst: Mocht u tijd hebben om ons te helpen 
alle kerstversiering weg te halen donderdagochtend of 
– middag, zodat wij alles voor de vakantie weer op het 
zoldertje kunnen zetten, dan zou dat fantastisch zijn.  

 
HELP!!!! 
In de Kerstvakantie worden onze vloeren in de was 

gezet (helaas waren de vloeren van onze school niet in 

de zomervakantie gedaan). Daarom moeten donderdag 

19 december alle stoelen/tafels van de hele school 

tegen een muur in de klas en in de halletjes worden 

opgestapeld. Omdat niet alle leerkrachten mogen 

sjouwen, vanwege lichamelijke klachten, zijn wij op 

zoek naar enkele sterke ouders die ons daarmee 

zouden kunnen helpen! Mocht u donderdag de 19e 

vanaf 14.00/14.30 uur (of eventueel s’morgens alvast 

voor de halletjes) tijd hebben om ons te helpen zouden 

wij daar ontzettend blij mee zijn.  

Ook zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen 

om maandag 6 januari om alle tafels en stoelen weer 

op zijn plek terug te zetten zodat wij maandag dan zo 

snel mogelijk de school weer open kunnen zetten voor 

de leerlingen in 2020 (waarschijnlijk beginnen we dan 

10.00 uur). 

Mocht u ons kunnen/willen helpen wilt u dit dan 

z.s.m. doorgeven via een reactie op deze 

nieuwsbrief of even komen melden bij Miranda.  

Alvast bedankt!! 

 

 

 

Agenda: 
Woensdag 18 december: Kerstdiner 17.30-

19.00 uur 

Vrijdag 20 december: Leerlingen vrij 

Maandag 23 december  

t/m vrijdag 3 januari ’20 Kerstvakantie 

Vanaf 13 januari: Citoweken 

Woensdag 22 januari: Opening Nationale 

Voorleesdagen 

Vrijdag 31 januari: Afsluiting Nationale 

Voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GROEP 4/5 
Na de kerstvakantie zal juf Willemijn maandag en 

dinsdag voor groep 4/5 staan en juf Soraya de overige 

3 dagen. Op de DIDO-middagen zal juf Corinne net als 

nu de groep 4 leerlingen meenemen naar het lokaal 

naast de andere groep 4 en groep 5 deelnemen aan de 

DIDO. 

 
STAKING 30 EN 31 JANUARI !! 
Onderwijsvakbond AOb roept haar leden op om op 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer te 
leggen. De oproep geldt voor zowel het primair als 
voortgezet onderwijs en volgt op de eendaagse 
onderwijsstaking begin deze maand. Toen sloten ruim 
3500 scholen hun deuren. 

Ons ASG-bestuur heeft aangegeven achter de staking 
te staan, afhankelijk van de ontwikkelingen die 
misschien nog plaats gaan vinden in de 
onderhandelingen. De stakingsbereidheid onder de 
scholen die onder het bestuur vallen, waaronder ook 
De Albatros, is erg groot. Er zal nog een brief vanuit het 
bestuur volgen met betrekking tot deze staking, maar 
wij willen u alvast met dit bericht voorbereiden op het 
feit dat onze school hoogstwaarschijnlijk op 30 en 31 
januari a.s. gesloten zal zijn en u alvast kunt uitkijken 
naar opvang voor uw zoon/dochter.  

KERSTWANDELING GROEP 1/2B 
Woensdagochtend gingen de leerlingen van groep 1/2B 
weer op avontuur. Dit keer maakten ze een 
kerstwandeling naar de opa van Ben & Max!  
Vanaf het moment dat de voordeur open ging waanden 
de kinderen zich in een kerstsprookje. Overal lichtjes, 
huisjes, bomen, hertjes. Het was prachtig! De leerlingen 
keken hun ogen uit. Ze kregen ook nog een bekertje 
chocolademelk en een koekje!  
Aanstaande woensdag mogen de leerlingen van de 
groepen 1/2A en 1/2C een kijkje komen nemen. 
Superlief! 
 

  
 

 
 
FOUTE KERSTTRUIENDAG – SAVE THE 
CHILDREN – LEGE PLASTIC FLESSEN 
Vandaag is het “foute Kersttruiendag”. De leerlingen 
mochten weer, net als vorig jaar,  in een foute kersttrui 
naar school komen (of een trui met kerstversiering) als 
ze dat leuk vinden. 
Wij willen hiermee de actie “Save the children” 
ondersteunen.  

https://foutekersttruiendag.voorsavethechildren.nl/?u
tm_source=actiemail&utm_medium=email&utm_cam
paign=do-fkd-1212-school&utm_content=txt-
collectebus 

 
Save the Children helpt in de hele wereld kinderen in 
nood met medische zorg, voedsel, veilige 
opvangplekken, zorg voor alleenstaande kinderen en 
onderwijs. 

 

 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Gelukkig hebben al veel ouders het betreffende bedrag 
voor dit jaar direct overgemaakt. Mocht u dit nog niet 
hebben gedaan, verzoeken wij u om dit zo spoedig 
mogelijk te doen. Voor de groepen 1 t/m 7 wordt het 
totaalbedrag voor dit schooljaar € 55,- per leerling 
(22,50 ouderbijdrage en 32,50 schoolreisje). Het totaal 
voor leerlingen van groep 8 is € 110,-. (22,50 
ouderbijdrage en 87,50 kamp). 
Wilt u het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar 
rekeningnummer NL22 INGB 0000 060637 ten name 
van ASG inzake De Albatros onder vermelding van de 
naam van uw kind en de groep.  
 
Eventueel  kunt u het bedrag ook in termijnen betalen in 
overleg met de administratie.  
 
 

SPEEL CORNET IN EEN BAND! 
Is een naschools project waarvoor leerlingen van groep 
5 t/m 8 zich kunnen opgeven. In 10 muzieklessen leer 
je cornet spelen en geef je daarna een fantastisch 
concert met Brassband Almere. Tijdens de periode van 
de muzieklessen krijg je een echt muziekinstrument 
mee naar huis zodat je ook thuis muziek kunt maken. 
De lessen vinden plaats in groepen. Bij voldoende 
aanmeldingen op slagwerk starten we ook met 
slagwerklessen. Deze vinden plaats op een nader te 
bepalen dag en tijdstip. 
 
De 1e cornet les is op dinsdagmiddag 14 januari in 
Basisschool De Albatros van 15.30-16.30 uur. De 
kosten zijn 3,- per les.  

 
 

NASCHOOLSE GINGERBREAD COOKIE 

WORKSHOP 

https://foutekersttruiendag.voorsavethechildren.nl/?utm_source=actiemail&utm_medium=email&utm_campaign=do-fkd-1212-school&utm_content=txt-collectebus
https://foutekersttruiendag.voorsavethechildren.nl/?utm_source=actiemail&utm_medium=email&utm_campaign=do-fkd-1212-school&utm_content=txt-collectebus
https://foutekersttruiendag.voorsavethechildren.nl/?utm_source=actiemail&utm_medium=email&utm_campaign=do-fkd-1212-school&utm_content=txt-collectebus
https://foutekersttruiendag.voorsavethechildren.nl/?utm_source=actiemail&utm_medium=email&utm_campaign=do-fkd-1212-school&utm_content=txt-collectebus


Woensdagmiddag konden de leerlingen van de 

groepen 3 t/m 8 een workshop Gingerbread Man 

Cookie versierworkshop volgen. Deze was druk bezet 

en de kinderen vonden het leuk om te doen.  

Waarschijnlijk zullen er meer van dit soort workshops 

worden gegeven in de toekomst (Valentijn, Pasen) dus 

houdt de nieuwsbrief in de gaten! 

 

 

 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 
JEUGDTHEATER 4+: SPIN EN SPOOK 

15 december 2019, van 15:00 tot 15:50 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

 
Een verhaal over bang zijn en over vriendschap sluiten 
met je monsters. 
Tim is bang in het donker, bang voor griezels en 
spoken. Volgens zijn moeder bestaan die alleen maar 
in je hoofd. Maar op een avond komen een echte Spin 
en een echt Spook hem plagen. 
Na de eerste schrik blijken ze eigenlijk wel grappig te 
zijn. Ze moeten niezen van het huisstof en ze 
mopperen op elkaar. Ze zijn eigenlijk heel erg bedroefd 
omdat niemand langer dan 1 minuut bang voor ze is. 
Dan verzint Tim een plan om hen te helpen. Of zijn 
moeder daar blij mee is? 
Een verteltheatervoorstelling over bang zijn en over 
vriendschap sluiten met je monsters, gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Suzan Peeters en Claudia 
Verhelst. 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

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

WINTERFESTIVAL 
Het zijn de donkere dagen voor kerst, maar daar gaat 
Stad & Natuur licht in brengen! Met een sfeervol 
kleinschalig Winterfestival op stadslandgoed de 

Kemphaan in Almere. Voor jong en oud is er van alles 
te doen en te zien: de voorstelling ‘Geen stille nacht…’ 
in de Schaapskooi, het authentieke Dickenskoor dat 
Christmas Carols zingt, diverse creatieve workshops 
voor kinderen, een kleine markt met producten van 
Almeerse makers en Almeerse bodem en een heel 
parcours aan workshops, spellen en theater verzorgd 
door bijna 70 studenten van het MBO College Almere 
Poort. 

In en om het gebouw van Stad & Natuur wordt een 
aantal workshops gegeven door Almeerse kunstenaars 
en creatievelingen. Bij Roger ga je je eigen kaars 
dompelen van kaarsvet. Bertina gaat aan de slag met 
de techniek embossing, waarmee jij je eigen 
kersthanger voor in de boom kunt ontwerpen. Elly is 
zoals altijd aanwezig met een stoere kerstworkshop. Bij 
Daniella maak je van gerecyclede materialen een 
kersthanger. En met Leonie maak je een 
verzorgingsproduct om mooi de kerstdagen in te gaan. 
Joost gaat een gezonde kerstbal of kerstboom met je 
maken, die je lekker op mag eten. Of ga op de foto bij 
SayKaas in de bus met kerstattributen. 
 
Studenten van het MBO College Poort verzorgen 
diverse workshops, spellen, theater en andere 
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan schminken met een 
winters tintje, workshops waarbij je je eigen windlichtje, 
kerstboom, sneeuwpop of rendier maakt. Maar ook 
marshmellows roosteren boven het kampvuur. Of 
samen met je familie een race doen op familieskies, 
winterbowlen en een sneeuwballengevecht. En kom 
naar de kampvuurverhalen van vos, eekhoorn, beer en 
konijn luisteren. Ook is er een winters reisbureau! 
 
Daarnaast zijn er een beperkt aantal kramen van 
Almeerse makers en Almeerse producten waarbij onder 
andere wol producten van onze eigen schapen door de 
Almeerse Wolunie worden verkocht. Ook is Malproduct 
aanwezig met keramiek en meubels met een Almeers 
tintje. Almeerse Weelde laat je graag kennis maken met 
producten van Almeerse bodem. Bij de kraam van 
Dubbel-Op kun je terecht voor een hapje en een 
drankje. Stadsbrouwerij de Kemphaan verkoopt lekker 
Kemphaanbier. 

https://www.stadennatuur.nl/  

Zondag 15 december van 13.00-17.00 uur 

 

KERST SING A LONG 
Kerst Sing a Long: een jaarlijks terugkerend feestje 
waar Almeerders met het hele gezin samen kerstliedjes 
kunnen zingen onder begeleiding van de talenten van 
het Almeers Jeugd Symfonie Orkest en Theaterschool 
Almere. Een feestelijke middag als dé opwarmer voor 
de kerstdagen. Binnen is het behaaglijk, er is warme 
chocolade en glühwein. Samen zingen we bekende en 
minder bekende kerstliedjes. Komt allen tezamen (in je 
mooiste kleding)! 

http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2019-2020/kerst-
sing-a-long/  

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2913;a_id=1796
https://www.stadennatuur.nl/
http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2019-2020/kerst-sing-a-long/
http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2019-2020/kerst-sing-a-long/


Zondag 15 december 16.00-17.00 uur KAF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


