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INFORMATIEAVOND 
Dinsdagavond 19 september vindt de jaarlijkse 
informatieavond plaats bestemd voor alle 
ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 
8. U bent deze avond van harte welkom bij de 
leerkracht(en) en het lokaal van uw kind. Misschien 
heeft u meerdere kinderen op school en om die reden 
organiseren we twee identieke rondes. 
De eerste informatieronde is van 18.45 tot 19.30 uur 
en de tweede van 19.45 tot 20.30 uur. Het is een 
goed moment om de leerkracht(en), intern 
begeleiders, onderwijsassistent, vakleerkracht gym 
van uw kind(eren) beter te leren kennen. Dit geldt 
uiteraard ook omgekeerd. Opvoeden en kinderen 
ondersteunen in hun ontwikkeling doen we immers 
samen dus het is wel zo prettig als we elkaar vaker 
ontmoeten. 
In de klassen wordt gesproken over het pedagogisch 
klimaat Wat doen we om een optimale sfeer in de 
groepen te bereiken? Ook zullen er lesmethodes 
worden besproken zoals Snappet, Veilig leren lezen, 
Inzichtelijk (kleuters). Wat houdt het begrip 
“meervoudige intelligentie” in en welke rol speelt 
meervoudige intelligentie tijdens de DIDO middagen 
op De Albatros. Kortom reden genoeg om deze avond 
met stip in uw agenda te zetten. Wij stellen uw komst 
zeer op prijs. Ook voor uw kind(eren) is het heel 
prettig als u deze informatieavond bezoekt. U begrijpt 
dan immers nog beter hoe een schooldag er voor uw 
kind(eren) uitziet. We willen u verzoeken om 
onderstaand antwoordstrookje maandag 18 
september in te leveren bij de leerkracht van uw 
kind(eren) of via een reactie op deze nieuwsbrief via 
Digiduif.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE WEBSITE 
Misschien bent u al op de website geweest afgelopen 
dagen en heeft u het al gezien, maar sinds deze week 
hebben we een vernieuwe website 
www.basisschooldealbatros.nl. Een aantal punten 
moeten nog worden aangevuld/gewijzigd maar neemt 
u gerust een kijkje. Fotoalbums zullen net als bij de 
oude site in een afgeschermd deel te zien zijn 
waarvoor u een inlognaam en wachtwoord nodig heeft 
dat u van ons krijgt zodra wij een album plaatsen. 
 

COVEY 

Mocht u een blik op de website hebben geworpen dan 
ziet u op de home pagina een stukje over de 7 
Gewoonten van Covey. Afgelopen jaar hebben enkele 
leerkrachten en juf Janneke (IB) een opleiding met 
betrekking tot deze methode gevolgd waarmee we 
binnen de Albatros aandacht aan geven en verwijzen  
naar de 7 gewoonten.   

Kinderen/Mensen die zich de vaardigheden en het 
gedrag dat past bij deze zeven gewoonten eigen 
maken, zijn sociaal vaardiger en bereiken meer. Zij 
ontwikkelen hun talenten en persoonlijkheid optimaal! 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
Dinsdag 19 september: Informatieavond 

Woensdag 27 september: Studiedag lln vrij 

Woensdag 4 oktober: Start Kinderboeken-

week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatieavond groep 1 t/m 8 dinsdag 19 september – svp maandag 18 september inleveren 

bij de leerkracht van uw kind(eren) of doorgeven via een reactie op deze nieuwsbrief 

Ouder/verzorger 1: ________________ komt bij leerkracht: __________ groep : ___ van 18.45 – 19.30 uur 
Ouder/verzorger 2: ________________ komt bij leerkracht: __________ groep : ___ van 18.45 – 19.30 uur 
 
19.30-19.45 uur koffie/thee pauze de Flexikids directie zal proberen aanwezig te zijn om vragen te 
beantwoorden met betrekking tot de overblijf welke zij na de herfstvakantie gaan overnemen. Indien zij toch niet 
aanwezig zijn volgt hierover later meer.  
 
Ouder/verzorger 1: ________________ komt bij leerkracht: __________ groep : ___ van 19.45 – 20.30 uur 
Ouder/verzorger 2: ________________ komt bij leerkracht: __________ groep : ___ van 19.45 – 20.30 uur 

 
 
 
 

http://www.basisschooldealbatros.nl/


STAKING 5 OKTOBER?  
Zoals u misschien al in de nieuwsberichten heeft 
gehoord zal er op 5 oktober een Landelijke staking 
plaatsvinden in het basisonderwijs. Momenteel wordt 
er door de Almeerse Scholen Groep een 
inventarisatie uitgevoerd naar de stakingsbereidheid 
onder de basisscholen die onder de ASG vallen. Wij 
hebben aangegeven mee te willen staken en hopen 
dat u daar ook begrip voor heeft. Wij zullen u zo snel 
mogelijk informeren of er op 5 oktober wel of geen 
school is zodat u voor opvang van uw kind(eren) kunt 
zorgen.  
 
 

GEBRUIK DIGIDUIF ZIEKMELDEN ETC 
Wij verzoeken u ziekmeldingen/tandarts-
/doktersafspraken/verslapen etc. zoveel mogelijk via 
DigiDuif te melden zodat de leerkrachten en 
administratie zo snel mogelijk weten waarom uw kind 
eventueel wel/niet aanwezig is. Buitengewoon verlof 
van uw kind(eren) kunt u aanvragen via een formulier 
dat verkrijgbaar is bij de administratie.  
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 

MAAK JE EIGEN MUZIEKINSTRUMENT 
MET VOEDSEL 
Workshop 
Kom je zaterdag 16 september naar de Foodpassage 
(bij de Schippersgarage)? Dan kun je meedoen aan 
de gratis workshop "Maak je eigen muziekinstrument 
met voedsel". Van 10.00-15.00 uur. 

VOEL EN BELEEF RONDLEIDING 
Rondleiding 
Heb je altijd al een rattenslang willen voelen, of 
een groene leguaan willen aaien? Deze 
rondleiding is geschikt voor volwassene en 
kinderen. 

 
De Voel en Beleef rondleiding is geschikt voor 
volwassene en kinderen. Tijdens deze rondleiding 
krijg je de mogelijkheid een kijkje achter de schermen 
te nemen en een dier te voelen. De komende 3 
zaterdagen (16, 23 en 30 september) van 15.00-16.00 
uur bij de Almere Jungle – Kemphaanpad 2 

http://almerejungle.nl/  

 
 

RONDLEIDING MET DE ZINGENDE GIDS 
Rondleiding 
Zondag 17 september komt Singer Songwriter 
Daniel van der Zee naar het Klokhuis om zijn 
befaamde rondleiding te geven om 13.30 en 
14.30 uur! Leuk voor jong en oud. 

 
Een onvergetelijke rondleiding door Het Klokhuis met 
de zingende gids: Singer/songwriter Daniël van der 
Zee. Deze unieke rondleiding is leuk voor jong en 
oud. De zingende gids neemt je mee langst alle 
mooie plekken van Het Klokhuis en natuurlijk mag jij 
meezingen met het refrein! 
 
Welkom in Het Klokhuis 
Veeg je voeten in Het Klokhuis 
Doe alsof je thuis bent in Het Klokhuis 
Luister naar de gids van Het Klokhuis 
 
De rondleidingen zijn leuk voor jong en oud! Voor de 
kinderen is er na de rondleiding nog een leuke 
speurtocht. Reservering en betaling voor zowel 
kinderen als volwassenen. Reserveer je kaartje 
online. 
 
Tijdens de Klokhuis-activiteiten begeleiden de ouders 
hun eigen kinderen en moeten aanwezig zijn tijdens 
de rondleiding. De rondleiding en de speurtocht duren 
bij elkaar ongeveer 1 uur. De rondleidingen starten 
om 13.30 uur en 14.30 uur. 

 

https://www.stadennatuur.nl/  

ANIME EVENT: EEN DAG IN HET TEKEN 
VAN DE JAPANSE TEKEN- EN 
ANIMATIEFILMS 

16 september 2017, van 10:00 tot 16:00 | Bibliotheek 
Stad, de etalage en de nieuwe zaal 

Kosten: Gratis 

 
Deze dag organiseren wij het Anime event! Dit 
evenement staat in het teken van de Japanse cultuur. 

http://almerejungle.nl/
https://www.stadennatuur.nl/


Maak kennis met Pikachu, geniet van verse sushi, 
leer de beginselen van de Japanse taal, bewonder 
indrukwekkende cosplays en bekijk de film Spirited 
Away. Deze dag is er genoeg te doen en te zien voor 
jong- en oud dus kom vooral even langs, het is gratis! 
Het volledige programma 
Highlights 

 Ga op de foto met een levensgrote pikachu, of kies je 
eigen achtergrondomgeving in een greenscreen-foto! 

 Maak kennis met verschillende cosplayers en leer 
zelfs hoe je zelf cosplay maakt!  

 Maak gebruik van de unieke kans om de Japanse 
klassieker "Spirited Away" op het grote scherm te 
zien, met Nederlandse ondertiteling! 

Kaartjes voor spirited away   

 
 

LEGO WORKSHOP WEDO2 7+ 

16 september 2017, van 15:00 tot 16:30 | Bibliotheek 
Stad, het nieuwe lokaal 

Kosten: € 3,50 

 
Ga op ontdekkingsreis met ontdekkingsrobot Milo. 
Lukt het jou om leven te vinden op de rode 
planeet? Bouw en programmeer je eigen 
ontdekkingsrobot en ga op ontdekkingsreis. Koop op 
tijd je kaartje want het aantal plaatsen is beperkt! 

 
Kosten: € 3,50 

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

Koop kaarten via iDeal 
Terug naar het agenda overzicht 
 

 

 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/anime-event.html
https://bicat.sfb-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8010;a_id=964;event=tickw_uitvsel;u_id=1572;sid=aa9b5ddb-f121-4129-be1e-012c39cde3c4;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
http://bicat.sfb-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1544;a_id=950
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda.html
http://bicat.sfb-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1544;a_id=950

