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BEDANKT LIEVE KINDEREN EN 
OUDERS!! 
Sinds het bericht van mijn vertrek ben ik 
overladen met zoveel lieve woorden, bedankjes, 
kaartjes, tekeningen, cadeaus…..Ik werd er vaak 
stil van! Het is geweldig dat er zo’n oprechte 
waardering is voor het werk dat ik de afgelopen 
tien jaar met zoveel liefde heb gedaan op de 
Albatros. Ik vond het vanzelfsprekend. Onderwijs 
is mijn passie! 
Als je afscheid neemt besef je ook pas werkelijk 
wat je achterlaat en wat we met elkaar hebben 
opgebouwd.  
Ik wil de kinderen en u als ouders/verzorgers 
daarom graag nog een keer enorm bedanken 
voor alle blijken van waardering. Ik koester de 
mooie herinneringen aan de Albatros. Ik ben 
dankbaar dat ik 10 jaar directeur van de Albatros 
mocht zijn! 

 
 
LUC DE BOER: DE INTERIM-DIRECTEUR 
DIE NA DE ZOMERVAKANTIE START! 
Na de zomervakantie zal Luc de Boer de 
directietaken van mij overnemen. Ik ben erg blij 
dat hij dat wil doen. Ik heb hem persoonlijk bij het 
bestuur voorgedragen en gelukkig heeft het 
bestuur goed naar mij geluisterd. Luc is al meer 
dan 25 jaar een zeer gewaardeerde collega van 
mij. Ik ben ervan overtuigd dat hij leiding zal 
geven aan de Albatros op een wijze die erg ‘in 
mijn lijn’ ligt. Het is van belang dat de Albatros de 
komende tijd de ingeslagen route kan blijven 
vliegen. Luc gaat daar de komende tijd zijn best 
voor doen. Gezien zijn enorme ervaring gaat 
hem dat vast lukken! Momenteel is hij directeur 
van de Hasselbraam, eveneens een ASG school. 
Luc gaat zijn werkweek over de twee scholen 

verdelen. De helft van de week is hij dus 
aanwezig op de Albatros.  
Direct na de vakantie zal er een procedure 

starten om een ‘vaste’ nieuwe directeur voor de 
Albatros te werven. De MR en Luc zullen u  
uiteraard op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.  
Het is fijn dat ik zelf op de achtergrond nog wat 
kan blijven betekenen voor de Albatros. Niet als 
directeur…maar wel ter ondersteuning van Luc. 
Hij heeft immers de verantwoordelijkheid voor 
twee scholen. Ik word door het bestuur in de 
gelegenheid gesteld om de eerste periode van 
het schooljaar Luc wat zaken uit handen te 
nemen. Ik probeer dat zo ‘onzichtbaar’ mogelijk 
te doen. Anders is het wat verwarrend voor 
leerlingen en ouders…. 
 

TALENTENSHOW 
Volgens onze traditie hebben wij het schooljaar 
af gesloten met een talentenshow. Vanwege de 
onvoorspelbaarheid op verschillende weerapps 
hebben we, in verband met de apparatuur, 
besloten om het toch binnen te doen. Helaas 
konden er daarom vanwege de warmte binnen 
geen ouders bij aanwezig zijn wat natuurlijk heel 
jammer was…. Volgend jaar kunt u in ieder geval 
weer genieten van de Gevleugelde 
Podiumkunsten per groep zodat de kanjers van 
onze school hun talenten weer kunnen laten 
zien. Hopelijk kan iedereen er volgend jaar wel 
bij zijn.  

 
 
ZOMERLEZEN  
Door boeken te lezen leren kinderen veel nieuwe 
woorden kennen, beleven ze nieuwe avonturen 
en vergroten zo hun wereld. Daarom is het 
belangrijk om veel te lezen. 
 
Maar wat als uw kind niet zo van lezen houdt of 
geen tijd wil besteden aan lezen tijdens de 
zomervakantie\/ Dan komt hij/zij in de 
zogenaamde zomerdip: uit onderzoek blijkt dat 
als kinderen in de zomervakantie niet regelmatig 
lezen, het leesniveau achteruit gaat. 
De nieuwe bibliotheek heeft daarom een 
strippenkaart en een leeslogboekje ontwikkeld 
om de kinderen dóór te laten lezen in de 
zomervakantie. Alle kinderen uit groep 3 en 4 
krijgen (hebben al) vlak voor de zomervakantie 
een strippenkaart en een leeslogboekje. 

Agenda: 
Dinsdag 5 september: 1e schoooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Voor elk gelezen boek dat terug wordt gebracht 
in de nieuwe bibliotheek krijgt het kind een 
stempel op de strippenkaart en bij zes stempels 
een klein aardigheidje als beloning. De boeken 
kunnen worden ingeleverd bij de 
inlichtingenbalies, alleen daar zijn stempels. 
We hopen op deze manier uw kind(eren) te 
stimuleren om elke vakantieweek één boek, 
eventueel samen met u, te lezen en om daarna 
samen het leeslogboekje in te vullen. De 6 
boeken kunnen natuurlijk in één keer geleend 
worden, maar probeer het lezen te spreiden over 
alle vakantieweken voor het beste resultaat. 
Voorlezen, meelezen en samen lezen maakt het 
lezen gezelliger.  
De strippenkaart kan vanaf de eerste week van 
de zomervakantie gebruikt worden tot twee 
weken na de zomervakantie. Veel leesplezier 
namens de nieuwe bibliotheek. 
 
 
 

TIPS VOOR DE VAKANTIE  

Zinderende zomermiddag met 
bordspellen en muziek (6+) 
Jeugdfestival 
Op zaterdag 22 juli toveren we de binnentuin 
van bibliotheek Stad om tot een 
spelletjesparadijs. 

 
De zomervakantie begint vandaag. Trap ‘m af bij de 
bieb! Als het lekker weer is toveren we onze 
binnentuin om in een echt spelletjesparadijs waar je 
dan kunt je spelen tot je erbij neer valt. 
Van oude klassiekers tot de nieuwste spellen. Even 
niet digitaal maar heerlijk fröbelen met pionnen, 
kaartjes en papieren handleidingen. Zelf een spel 
meenemen? Dat mag natuurlijk ook! Voor de dorst 
serveren we gratis waanzinnige Brainshakes. Wat 
dacht je van een Einstein, met sinaasappel, 
banaan, mango en maca? Of een Steve Jobs, met 
appel, peer, kiwi, citroen en gember?  

We maken het feest compleet met zinderende live 
muziek van de Almeerse muzikanten Ricardo 
Kolleman en Jeroen Rutjes. 
Gratis, doorlopende activiteit dus kom wanneer je 
wil! 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/  

 
 
ZOMERVAKANTIE - ELKE DAG IETS 
LEUKS! | VEILIGHEIDSMUSEUM PIT 
Rondleiding 
Regent het pijpenstelen en kan je daardoor 
helaas niet naar het strand? Of zoek je een plek 
om even af te koelen van de hitte van de zon? 
Kom dan deze zomervakantie naar 
Veiligheidsmuseum PIT. 

 
Regent het pijpenstelen en kan je daardoor helaas 
niet naar het strand? Of zoek je een plek om even 
af te koelen van de hitte van de zon? Kom dan 
deze zomervakantie naar Veiligheidsmuseum PIT. 
Hier beleef je de wereld van de politie, brandweer 
en ambulance in een interactieve experience. Er is 
veel te zien, maar ook veel te doen! 
 
PROGRAMMA 
 
Bekijk de historische voertuigen, rij veilig op de 
skelterbaan, blus een digitale brand of speel 
spannende crime-scene games! Bij mooi weer kan 
je genieten van het zonnige terras en een ijsje in 
het museumrestaurant. 
 
Maandagen: gesloten 
Dinsdagen: Neem een kijkje in een ambulance 
Woensdagen: Bekijk de historische blusboot 
Donderdagen: Neem een kijkje in een 
pantserwagen  
Vrijdagen: Blus een brandend huisje 
 
Zondagen: Haal je skelterrijbewijs 
 
Daarnaast kun je in de zomervakantie gratis één 
van de speurtochten doen (zolang de voorraad 
strekt). Kies uit de politiespeurtocht, de 
brandweerspeurtocht of voor de allerkleinsten de 
PAW Patrol speurtocht van Nickelodeon! 
 
museumentree 
volwassenen € 9,50 | kinderen 4 - 12 jaar € 6,50 | 
0- 3 jaar gratis 

http://www.denieuwebibliotheek.nl/


Gratis toegang met Museumjaarkaart 
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.pitveiligheid.nl/zomervakantie 
  

 
 
 
 
 
BRANDWEERMAN SAM WEKEN 
Grootstedelijk evenement 
Van 23 juli tot 20 augustus zijn er verschillende 
Brandweerman Sam activiteiten te beleven bij 
PIT. Knutsel je eigen Brandweerman Sam helm 
en behaal je Brandweerman Sam diploma. 

Van 23 juli tot 20 augustus zijn er verschillende 
Brandweerman Sam activiteiten te beleven bij PIT. 
De Brandweerman Sam activiteiten in het museum 
worden mede mogelijk gemaakt door distributeur 
en uitgever Just4Kids. 
 
Knutsel je eigen Brandweerman Sam helm. Doe 
brandweertestjes in het museum om je 
Brandweerman Sam diploma te behalen. Ook is er 
een leuke Brandweerman Sam kleurplatenwedstrijd 
in het museum waarbij museumbezoekers kans 
maken op een leuk Brandweerman Sam 
prijzenpakket! 
 
Info 
Brandweerman Sam Weken 23 juli t/m 20 augustus 
2017 | di - zo 11.00 - 17.00 uur 
Gratis programma, je betaalt alleen museumentree 
volwassenen € 9,50 | kinderen 4 - 12 jaar € 6,50 | 
0- 3 jaar gratis. Gratis toegang met 
Museumjaarkaart. 
 

http://www.pitveiligheid.nl/activities/brandwee
rman-sam-weken  
 
VAKANTIE ACTIVITEITEN VOOR 
KINDEREN EN GEZINNEN 
Sportevenement, Jeugdfestival 
Beleef knallende avonturen en spetterende 
uitdagingen in je vakantie. Outdoorpark SEC 
Survivals heeft iedere dag een 
vakantieprogramma vol superleuke activiteiten! 

 
Beleef knallende avonturen en spetterende 
uitdagingen in je vakantie. Outdoorpark SEC 
Survivals heeft een vakantieprogramma vol 
superleuke activiteiten. Iedere dag is er iets 
spannends te beleven.  
Zo kun je boogschieten, survivallen, vuurtje stoken, 
klimmen over junglebruggen, kruipen door 
camotunnels, eten zoeken in de natuur, vlotvaren 
en nog veel meer.  
 
Vakantiekamp en Kanokamp 
Is een dagje outdoor niet voldoende uitdaging voor 
jou, dan kun je meedoen aan een vakantiekamp of 
kanokamp. Twee dagen vol avontuur, uitdagingen 
en heel veel plezier.  
 
Om deel te nemen aan de vakantie uitjes kan je 
alleen komen of met je zus, buurjongen, nichtje, 
ouders, of verzorger- en meedoen aan een 
knallend avontuur tijdens je vakantie.  
 
Kijk voor het volledige vakantieprogramma op de 
website. 

 
http://sec-survivals.nl/vakantie  

 
SPEELWILDERNIS - 'HET LAND VAN 
LIAN' 
Jeugdtheater 
Kom je deze zomer ook naar de nieuwe 
voorstelling 'Het land van Lian' van de 
Speelwildernis in Pampushout? Iedere dag zijn 
er 2 voorstellingen: van 10.00 - 13.00 en van 
14.00 - 17.00 uur. 

http://www.pitveiligheid.nl/zomervakantie
http://www.pitveiligheid.nl/activities/brandweerman-sam-weken
http://www.pitveiligheid.nl/activities/brandweerman-sam-weken
http://sec-survivals.nl/vakantie


 
Het land van Lian is een verrassend mobiele 
theatervoorstelling naar een verlaten landgoed. In 
het landgoed ligt een verwaarloosde geheime tuin. 
Maar misschien is de tuin niet de enige die 
verwaarloosd is. Want wie woont er in dat kasteel? 
En waarom heeft die norse tuinman het zo laten 
verslonzen? Samen met een boerenmeid knappen 
de kinderen de tuin weer helemaal op en ontvouwt 
zich het raadsel. De goede afloop wordt met een 
feestelijke picknick gevierd. Op de terugweg ziet de 
wereld er heel anders uit. Iedereen is nu blij, trots 
en gelukkig. 
 
Iedere dag zijn er 2 voorstellingen: van 10.00 - 
13.00 en van 14.00 - 17.00 uur 

http://www.speelwildernis.nl/  
 
 
DINOTENTOONSTELLING EN 
SPEURTOCHT 
Wandeltocht, Tentoonstelling 
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar staat 
Stadslandgoed de Kemphaan de hele 
zomervakantie in het teken van dino’s! Zo is er 
een dino tentoonstelling en een dino 
speurtocht. 

 
De hele zomervakantie van 24 juli t/m 1 september 
staat in het teken van dino’s bij Stad & Natuur op 
de Kemphaan. 
 
Van maandag t/m donderdag van 10-16 uur kan je 

bij Stad & Natuur de dinotentoonstelling bezoeken 
en spannende dinospeurtocht in het bos doen. 
 
Elke donderdag in de zomervakantie zijn er leuke 
dinoworkshops, met oa dinokoekjes bakken, 
wandel tussen de dino’s dmv een green screen en 
dinopoten gieten met gips (zie hieronder bij de 
activiteiten die wij ook aanraden en meld je aan, 
want vol=vol!) 
 
Op de laatste woensdag en donderdag van de 
zomervakantie is het zomerfestival, natuurlijk ook 
helemaal met het thema dino’s! Naast de 
dinoworkshops, rondlopende t-rex tentoonstelling 
en speurtocht is er ook een hindernisbaan en 
stokbroodje bakken. Reserveer van te voren je 
kaartje voor het Zomerfestival, want vol=vol. 

https://www.stadennatuur.nl/  
 
 
KNUTSELEN IN DE ZOMERVAKANTIE 
Excursie 
Maak jij de mooiste raceauto of een vlinder? Of 
wil je liever een schilderij maken van takken? 
Het kan allemaal bij buitencentrum 
Almeerderhout. 

 
Van maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september 
2017 iedere dinsdag en donderdag onder 
begeleiding van een vrijwilliger. 
In de weken 24 juli tot en met 28 juli 2017 en van 
28 augustus tot en met 1 september 2017 elke dag 
ondersteuning vanuit ons knutselteam 
Dit zal plaats vinden in de zaal “De Beverburcht”. 
Je hoeft je vooraf niet aan te melden. Komt u met 
een groep? Laat ons dit dan even weten. 
Tijden: 13.30-15.30 uur 
 

www.hetknaagtinalmere.nl  
 
Meer uitjes en activiteiten kunt u vinden op 
www.vvvalmere.nl en 
www.denieuwebibliotheek.nl  

http://www.speelwildernis.nl/
https://www.stadennatuur.nl/
http://www.hetknaagtinalmere.nl/
http://www.vvvalmere.nl/

