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TAAKVERDELING DIRECTIE 
Na de Kerstvakantie is meester Luc weer 
eindverantwoordelijk directeur van de Albatros. Meester 
Wim zal in de maand januari nog wel op school zijn, 
maar hij is dan vooral bezig met afronding van een 
aantal afgesproken taken. Vanaf deze plek willen wij 
meester Wim alvast ontzettend bedanken voor zijn 
inzet voor de Albatros de afgelopen maanden. Naast 
zijn betrokkenheid bij het team, de kinderen en ouders, 
zullen wij ook zijn kookkunsten gaan missen. In de 
maand januari is meester Luc op school aanwezig van 
maandag t/m donderdag. Meester Wim is er nog op 
dinsdag en vrijdag.  

 

MAANDAG 6 JANUARI START 10.00 UUR 

Zoals wij al eerder hebben aangegeven starten wij 

maandag 6 januari om 10.00 uur in verband met het 

terugzetten van het meubilair. Alleen de kinderen 

waarvan de ouders hebben aangegeven geen opvang 

te hebben vanaf 8.30 uur zullen worden opgevangen bij 

de hoofdingang. De andere kinderen zien wij graag om 

10 uur terug. 

 

 

KERST 
Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen van de groepen 8 

naar Ranzijn geweest om kerststukjes te maken, ze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwamen weer met mooie creaties terug!

 
 

Op woensdagochtend gingen de leerlingen van de 
groepen 1/2A en 1/2C, net als groep 1/2B vorige week, 
ook een kijkje nemen bij de opa van Ben & Max!  
De leerlingen keken hun ogen uit bij de mooie 
kerstdorpen! Er zat zelfs een dorp in een boom!  
Opa Benjamin & Max heel hartelijk bedankt dat onze 
leerlingen langs mochten komen. 
 
  

 
 

De kerstkaarten die de leerlingen gemaakt hebben zijn 

vandaag door de groepen 7 naar het asielzoekers-

centrum in Tussen de Vaarten gebracht (Buitenhaeghe 

kreeg al bezoek van een andere school) om de mensen 

die daar wonen en de feestdagen niet samen met hun 

familie kunnen doorbrengen, omdat ze hun land van 

herkomst hebben (moeten) verlaten, een hart onder de 

riem te steken.  Ze waren er erg blij mee! 

 

 

Agenda: 
Vrijdag 20 december: Leerlingen vrij 

Maandag 23 december  

t/m vrijdag 3 januari ’20 Kerstvakantie 

Maandag 6 januari: starten om 10.00 uur 

Vanaf 13 januari: Citoweken 

Woensdag 22 januari: Opening Nationale 

Voorleesdagen 

Vrijdag 31 januari: Afsluiting Nationale 

Voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



De flessen voor Save the Children zijn ingeleverd en de 

actie heeft  39,-   opgebracht. Dit kan op de volgende 

manier worden besteedt: 

€ 3,50 = warme wollen sokken voor 3 kinderen in een 

vluchtelingenkamp in Libanon 

€ 20,- = 200 waterzuiveringstabletten voor schoon 

drinkwater 

€ 35,- = een behandeling van 10 weken met 
Plumpy’Nut om een ondervoed kind in Somalië te laten 

aansterken 

 
 

Het kerstdiner was ook weer een groot succes dankzij 

de lekkernijen die u hebt verzorgd. De buffetten zagen 

er weer prachtig uit. Ook de leerlingen zagen er 

schitterend uit in hun feestelijke kleding. Het was mede 

dankzij u een hele gezellige avond! Namens de 

leerlingen en het team heel hartelijk bedankt! 

 

Op het Zeemeeuwplein was het ook gezellig met de 

ouders die zijn gebleven tijdens het kerstdiner. Meester 

Wim had ook erg zijn best gedaan, samen met enkele 

leeringen van de kinderraad,  en overheerlijke 

kippensoep en erwtensoep gemaakt voor u als ouders 

op het Zeemeeuwplein. Het recept van de kippensoep 

is als het goed is bij de liefhebbers gekomen . We 

hebben hem al gecharterd om te koken voor het 

Midzomerbuurtfeest.  

 
 

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.  

OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage/ 
schoolreisje/kamp!! 
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.  
 

 

TIPS VOOR DE KERSTVAKANTIE 

 

MIDWINTERFEEST 21 DECEMBER 
Op zaterdag 21 december is het Midwinterfeest in 
Almere Centrum met een heus ijssplein op het 
restaurantplein Belfort. Ga met Olaf & Elsa op de foto 
en nog veel meer 'coole' activiteiten! 

 Ga met Elsa & Olaf van de film Frozen op de foto: 
12.30-13.15 & 14.00-14.45 uur 

 Ga op de foto als een ijsblokje! 12.00-18.00 uur 

 Ijssclupturen met icecarving demonstraties: 12.00-
18.00 uur 

  

Ook is er een echt vuurplein op het Forum. Kinderen 
kunnen vuurdraken maken en meewandelen in de 
kinderparade. Kom marshmallows roosteren en check 
de Wastelanders. 

https://odp.visitflevoland.nl/nl/agenda/3656147743/midwinterfeest


 De Wastelanders van Abacus Theater geven met hun 
van schroot gemaakte Roadsters optredens waar de 
vonken vanaf spatten. Zij staan van 13.30 tot 16.30 elk 
uur op het programma. 

 Kinderen kunnen vuurdraken maken: 12.00-18.00 uur 
Heb jij een mooie vuurdraak gemaakt? Loop dan mee 
in de kinderparade en laat je kunstwerk zien!  

 Marshmallows roosteren en broodjes bakken boven 
vuur: 12.00-18.00 uur 

https://www.almerecentrum.nl/nl/agenda/3656147743/
midwinterfeest  

STRAATACTS IN KERSTSFEER 
Op zaterdag 21 en zondag 22 december is het extra 
gezellig in Almere Centrum. Er zijn dansoptredens, 
(dickens)koren, brassbands, kerstkaraoke en nog veel 
meer.  
Programma zaterdag 
*Scroll naar beneden voor het programma op zondag. 
Stationsplein 

 Op de foto met de kerstman: 12.00-20.00 uur 
Grote Markt / Korte Promenade 

 Brassband Almere: 12.00-13.15 uur & 13.45-15.00 uur 

 Amy's dansschool: 13.30-13.45 uur 

 Popkoor Binnenstebuiten: 15.00-15.45-16.15-17.00 uur 

 United Dance: 15.45-16.00 uur 
Citadel  

 Amy's dansschool: 12.30-12.45 uur 

 Kerstkaraoke met Claudia: 13.00, 14.00, 15.00 & 16.00 
uur 

 Hartstocht: 13.30, 14.30 & 15.30 uur 
Diagonaal 

 MuziekEnzo: 12.00-13.30 uur 

 Leger des Heils: 14.30-16.00 uur 
Programma zondag 
Stationsplein 

 Op de foto met de kerstman: 12.00-17.00 uur 
Stadhuisplein en Stationsstraat 

 Sorelle Cantanti: 12.00-15.30 uur 
Grote Markt / Korte Promenade 

 Popkoor Remix: 12.00 & 13.00 uur 

 Dansstudio Yvette: 12.30-12.45 uur 

 Dickens orkest Animato: 13.30-14.15 & 14.45-15.30 uur 

 Vocal Motion: 14.15, 15.30 & 16.30 uur 

 United Dance: 16.00-16.15 uur 

Citadelplein 

 Dansstudio Yvette: 12.00-12.15 uur 

 Dickens Delight: 12.30, 13.30, 14.30 & 15.30 uur 

 MuziekEnzo: 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur 

 United Dance: 16.30-16.45 uur 

VIER DE WINTER IN DE NIEUWE 
BIBLIOTHEEK! 
Een dag voor jong en oud: kom kerstballen 
breien/haken, ga op de foto in de snowglobe en zorg 
dat je erbij bent bij de singalong bij de film Coco. Ook 
hebben we een inpakservice, lezen we 
winterverhalen voor, zingen we kerstliedjes en kun je 
de kerstfilm The Polar Express bekijken. En 
natuurlijk is er … warme chocolademelk met wat 
lekkers! Zaterdag 21 december 
11.00 - 16.00 uur 

 

HIGH TEA MET DE BEVERBUS 
Kom op Tweede Kerstdag langs in het Almeerderhout 
en geniet samen met vrienden of familie van een 
uitgebreide kerst high tea. De klassieke en typisch 
Engelse hapjes en drankjes staan voor je klaar 
in restaurant Buitengewoon Lekker. Geen haast en 
verplichtingen, maar volop genieten van het lekkers, je 
gezelschap en de gezellige sfeer. Na afloop van de 
high tea stap je in de Beverbus en maak je een mooie 
rit over het landgoed en door de Almeerse bossen. 
Donderdag 26 december van 12.00-14.30 uur. 
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbosse
n-almere/kerst-hightea-almeerderhout  
 

 
 
SUPERHELDEN VAN HET DIERENRIJK 
Op 28 december staat Sterrin en Romilly met 
superhelden van het dierenrijk in KAF. Kom meer te 
weten over reptielen in een interactieve theatershow. 

Welkom in de avontuurlijke wereld van Sterrin 
Smalbrugge, met haar 25 jaar de jongste reptielen-
expert van Nederland. Samen met haar goede vriend 
Romilly, die gespecialiseerd is in de omgang met giftige 
en gevaarlijke dieren, laat ze in ‘Superhelden van het 
dierenrijk’ zien hoe bijzonder reptielen en slangen zijn. 
Zo kan het publiek van dichtbij leren waarom deze 
dieren onmisbaar zijn voor de natuur. Een belangrijke 
én spannende les voor jong en oud. Kom je ook… als 
je durft? 
 
Sterrin Smalbrugge is cum laude afgestudeerd als 
ecoloog en herpetoloog. Ze is een vrouw met een 
missie en reist de hele wereld over voor haar 
onderzoeken naar slangen en krokodillen. Al toen ze 
nog een klein meisje was, snapte ze niet dat mensen 
een hond, kat of konijn lief vinden en tegelijk bang zijn 
voor een slang. Reptielen zijn namelijk superhelden, 
vindt Sterrin. Dus heeft ze zich voorgenomen iedereen 
te laten zien hoe bijzonder en waardevol slangen, 
krokodillen, schildpadden en hagedissen eigenlijk zijn. 
 
Tijdens de voorstelling wordt zij bijgestaan door 
reptielen-expert Romilly van den Bergh. Hij deelt zijn 
huis met slangen, krokodillen en hagedissen. Samen 
laten ze zien hoe je veilig kunt omgaan met dodelijke 
slangen als een Koningscobra, Zwarte Mamba of Inland 
Taipan. Zo kun je veilig van heel dichtbij zien hoe mooi 
reptielen zijn en waarom ze zo belangrijk zijn voor de 
natuur. 

https://www.almerecentrum.nl/nl/agenda/3656147743/midwinterfeest
https://www.almerecentrum.nl/nl/agenda/3656147743/midwinterfeest
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/kerst-hightea-almeerderhout
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/kerst-hightea-almeerderhout


 
Want wist je bijvoorbeeld dat sommige reptielen 
superheldenkrachten hebben? In de les ‘Reptile 
superhero’s’ onthullen Sterrin en Romilly het geheim 
van het gilamonster, wat voor een levensreddend 
medicijn zorgt, en het mysterie van de kameleon -hoe 
maakt dit beest zich onzichtbaar? 
 
‘Superhelden van het dierenrijk’ is een interactieve 
theatershow voor jong en oud. Sterrin en Romilly willen 
hun passie voor reptielen overbrengen en een nieuwe 
generatie van natuurbeschermers inspireren. Voor het 
te laat is. 

http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2019-2020/sterrin/ 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

Team OBS De Albatros 
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