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WE ZIJN WEER BEGONNEN! 
Dinsdag was het weer zover de 1e schooldag van het 
schooljaar 2017-2018. Zoals gebruikelijk zijn we 
gestart op het grote schoolplein, maar dit keer niet 
met meester Wim maar met meester Luc, die voor 
deze gelegenheid een “actrice” had ingehuurd die 
iedereen weer letterlijk en figuurlijk in beweging bracht 
om het nieuwe schooljaar weer fris te kunnen 
beginnen. Wij zijn blij ook weer veel nieuwe kinderen, 
ouders en juffen te verwelkomen dit schooljaar. De 
nieuwe directeur Luc de Boer stelt zich onderstaand 
even aan u voor, mocht u hem dinsdag gemist 
hebben. 
 

 
 

EVEN VOORSTELLEN 
Beste ouders en kinderen van de Albatros. Aan het 
einde van het afgelopen schooljaar heeft meester 
Wim afscheid genomen van de school. Hij is nu 
directeur op de @rchipel. Het bestuur van de 
Almeerse Scholen Groep heeft mij gevraagd om 
tijdelijk de rol van interim-directeur op me te nemen, in 
ieder geval tot de herfstvakantie. In de tussentijd start 
er een sollicitatieprocedure voor de opvolger(-ster) 
van meester Wim.  
Mijn naam is Luc de Boer en op dit moment ben ik 
ook directeur van obs de Hasselbraam in de Parkwijk 
van Almere Stad. Daarvoor ben ik directeur geweest 
op ’t Kofschip, de Waterhoek en de Argonaut, de  

 

 

 

 

 

 

school die voortkwam uit de fusie tussen Kofschip en 
Waterhoek.  

Ik ben getrouwd, heb 2 dochters en 3 kleinkinderen 
en woon ook in Almere. Hobby’s zijn: muziek (vooral 
zingen), sport (nu vooral kijken naar, maar vroeger 
heb ik gymnastiekles gegeven) en reizen.  

De afgelopen week heb ik kennisgemaakt met alle 
kinderen in de school, een groot aantal ouders en 
natuurlijk de teamleden van de Albatros. Van meester 
Wim heb ik heel enthousiaste verhalen gehoord over 
de Albatros en ik moet zeggen: in de eerste week heb 
ik al gelijk gemerkt dat er op de school een goede 
sfeer heerst, met hardwerkende mensen, betrokken 
ouders en heel veel lieve kinderen.  

Mijn werkdagen op de Albatros zijn: dinsdag en 
donderdag en afwisselend de woensdag. Bij de 
ontzettend geslaagde opening van het schooljaar op 
het schoolplein afgelopen dinsdag heb ik verteld dat 
er binnen de school teamleden zijn die als 
aanspreekpunt dienen voor ouders en kinderen op de 
dagen dat ik niet op school ben. Dat zijn juf Mariëlle 
uit groep 1-2, juf Monique uit groep 3, juf Esther uit 
groep 8, juf Janneke (IB), meester Wim (IB) en juf 
Miranda (administratie).  

Tot zover deze voorstelronde. Mocht u mij nog even 
persoonlijk de hand willen schudden? Dat kan! Op 
mijn ‘Albatrosdagen” loop ik ’s morgens , als de 
deuren opengaan, door de school en anders kunt u 
mij vinden in het voormalige kantoor van meester 
Wim. 

Ik wens alle kinderen, ouders en teamleden een heel 
goed en gezond schooljaar 2017-2018 toe!  

 

 
 
 
 

Agenda: 
Dinsdag 19 september: Informatieavond 

Woensdag 27 september: Studiedag lln vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GYMROOSTER 
In de nieuwsbrief van afgelopen maandag trof u het 
nieuwe gymrooster aan, maar omdat nog niet alle 
leerlingen een Digiduifconnectie hadden treft u deze 
nogmaals aan. 
 
Gymregels: Tijdens de gym mogen er geen sieraden 
gedragen worden en dienen oorbellen uitgedaan of 
afgeplakt te worden. Kinderen met lang haar moeten 
het haar in een vlecht of staart doen tijdens de gym. 
Deze regels zijn er voor de veiligheid van uw 
kinderen. 
De kleuters gymen in hun ondergoed en gympjes met 
klitteband. De groepen  3 t/m 8 dragen gymkleding en 
schoenen en dienen een handdoek mee te nemen om 
zich op te kunnen frissen of te douchen. De 
bovenbouw mag ook deodorant meenemen. 
  

Tijd Maandag Woensdag  Donderdag Vrijdag  

8.30 - 

9.10 
8A 7A   5A 

9.10 - 

9.50 
8B 6B   4B 

9.50 - 

10.30 
7A 5A   4A 

10.40 – 

11.20 
7B 5B   6A 

11.20 – 

12.00 
6A 7B   5B 

13.15 – 

13.55 
3A   4B 6B 

13.55 – 

14.35 
3B   3A 8A 

14.35 – 

15.15 
4A   3B 

8B 

 

BUITENDEUREN 
Wij hebben 5 ingangen die ‘s morgens om 8.20 uur 
open gaan  en 8.30 uur weer dicht en ‘s middags om 
13.05 uur weer open gaan en om 13.15 uur weer 
dicht. Wij verzoeken u om na sluiting van de zij- en 
achterdeuren daarna alleen via de hoofdingang, aan 
de voorzijde van de school, de school binnen te 
komen of te verlaten. Dit is voor de veiligheid van uw 
kinderen zodat er geen mensen de school inkomen 
die hier niets te zoeken hebben. 
 

 

 
HOOFDTELEFOON 

Katie uit groep 6B, vorig jaar 5B, is haar hoofdtelefoon 
kwijt. Hij is zwart/rood. Mocht iemand hem per 
ongeluk mee naar huis hebben genomen voor de 
vakantie zou het fijn zijn als hij weer snel bij Katie 
terecht komt. Alvast bedankt! 

 

HULP ST. MAARTEN 

Van juf Deborah, die hier heeft gewerkt kregen we het 
volgende bericht: 
Zoals iedereen wel heeft gehoord en gezien is St. 
Maarten getroffen door de meest zware orkaan in 
jaren. Uit de beelden, die overal te zien zijn kan 
iedereen opmaken dat de schade enorm is. Er zijn 
veel mensen die alles kwijt zijn en zonder eerste 
levensbehoeften zitten. Denk hierbij aan voeding, 
kleding, huisvesting en hygiëne producten zoals deo, 
tandenborstels en zeep. Daarom wordt er een 
inzamelingsactie gestart in Nederland en worden er 
op verschillende plekken in Nederland 
verzamelpunten gemaakt om zo het bereik tot meer 
donaties te vergroten. Hoe meer donaties, hoe meer 
mensen er geholpen kunnen worden.  
Bij  Tenta boka, Markerkant 1523C, 1314 AV  
ALMERE STAD staan 2 containers waar spullen 
gedoneerd kunnen worden als: 
Kleding, schoenen, knuffels, lakens en dekens 
(vliesdekens), huishoudtextiel, handdoeken, 
washandjes, hygiëne producten (deo, tandenborstels, 
tandpasta, wc papier, zeep, maandverband). Ook aan 
babyvoeding en voeding in blik kan gedacht worden. 
Alle beetjes helpen. Alvast heel hartelijk bedankt 
namens juf Deborah en deel dit bericht onder 
vrienden/familie etc. 

 

KALENDER 

Volgende week ontvangt u de gedrukte kalender van 
dit schooljaar met alle vakanties, vrije dagen en 
bijzondere dagen. 
 
 

EVEN VOORSTELLEN 
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie 
voorstellen. Ik ben Tugba Murater, 28 jaar oud, 
getrouwd en moeder van een dochter (1jr oud). 
 
Sinds een aantal jaren werk ik als wijkwerkster 
met specialisme maatschappelijk werk in wijkteam 
Almere Buiten Zuidwest.  
 
Vanaf 2 oktober zit ik op maandag van 13:15 tot 14:15 
uur op de Albatros. Ik luister graag naar zaken waar 
jullie tegen aanlopen. En waar nodig samen een 
oplossing te bedenken. Ik ben er ook als je 
bijvoorbeeld een leuk buurtinitiatief wilt ondernemen, 
leuk vindt om activiteiten te ondernemen, als 
vrijwilliger aan de slag wilt etc. Voel je vrij om langs te 
komen bij het spreekuur die vanaf 2 oktober 2017 
gaat starten op de Albatros. 
 

 
 



 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

KIDSPROOF KINDERFEEST 
Jeugdfestival 
Het Kidsproof Kinderfeest is op 9 september op 
het Globeplein in Almere Buiten! 

 
Het Kidsproof Kinderfeest is op 9 september in 
Almere Buiten! Op het Kidsproof Kinderfeest kun je 
mee doen aan ontzettend veel leuke activiteiten. 
Een feest voor ieder kind!  
Van 10.00 – 17.00 uur op het Globeplein in Almere-
Buiten. 

STRUINEN DOOR DE NATTE 
GRASLANDEN IN ALMERE 
Bent u een echte natuur- en vogelliefhebber? 
Dan mag u deze unieke excursie door de Natte 
Graslanden in Almere niet missen! Trek uw 
laarzen aan en vergeet uw verrekijker niet, 
zaterdag 9 september van 10.00-12.00 uur bij 
bezoekerscentrum de Trekvogel. 

 
De Natte Graslanden is een zeer waardevol deel 
van het Lepelaarplassen gebied in Almere. Er zijn 
de afgelopen jaren veel zeldzame vogelsoorten 
ontdekt. Vogels als de roerdomp, zeearend, 
lepelaar en grote zilverreiger komen er voedsel 
zoeken. 
 
Als broedgebied is het inmiddels ook zeer 
bijzonder. Door de hoge waterstand heeft zich een 
leefomgeving ontwikkeld die gunstig is voor 
steltlopers, kieviten, tureluurs en vele andere 
soorten. Naast al dit vogelgeweld valt er ook volop 
van unieke plantensoorten te genieten. 
http://www.flevolandschap.nl/activiteiten  

 
 
FESTIVAL ROLLING NATURE 
Open Dag, Workshop, Straattheater, Huifkartocht 
Stad & Natuur organiseert een 
natuur/cultuurtruck festival met veel doe dingen 
en leuke workshops op 10 september van 12-16 
uur op Stadslandgoed de Kemphaan 

 
Op zondag 10 september organiseert Stad & 
Natuur de eerste editie van ‘Outdoor Festival 
Rolling Nature’: ontdek Stadslandgoed De 
Kemphaan.  
 
Outdoor Festival Rolling Nature De Kemphaan is 
een initiatief van Stad & Natuur Almere. Het nieuwe 
natuur- en cultuurfestival is bestemd voor iedereen 
– van 0 tot 100 - met een groen hart en een frisse 
neus. En of je nu als een havik tussen de bomen 
wilt zweven, of liever in een paardentram rondrijdt, 
of je graag wraps lust, of ook best eens een 
sprinkhaan wilt proeven, of je van theater houdt of 
met een natuurgids over bomen discussieert: op dit 
festival kan het allemaal! Op 10 september van 12-
16 uur proef, voel en beleef de veelzijdigheid van 
Stadslandgoed De Kemphaan! De toegang en veel 
activiteiten zijn gratis, voor specifieke activiteiten 
wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
 
Veelzijdige activiteiten 
Outdoor Festival Rolling Nature De Kemphaan is 
gebaseerd op de populaire Foodtruck Festivals. Als 
bezoeker kun je aan de slag met diverse zeer 
uiteenlopende activiteiten. Zo kun je een ritje 
maken met een huifkar, windmolentjes maken bij 
de Stad en Natuur bus of tegen een gereduceerd 
tarief klimmen en ziplinen in klimpark Fun Forest! 
Verder zijn er verschillende informatie-, educatie- 
en doe-stands, kom je alles te weten over bijen en 
schapen en leiden natuurgidsen je rond door de 
IVN Bomentuin. Wie trek krijgt van al die activiteiten 
kan een hapje eten of meedoen aan het hilarische 
balletje-balletje-met-insecten.  
 
Evenement met toekomst 
Festival Rolling Nature is een jaarlijks terugkerend 
natuurevenement. In het voorjaar vindt editie 
Oostvaardersplassen plaats, in het najaar editie de 
Kemphaan. 
 
https://www.stadennatuur.nl/  

http://www.flevolandschap.nl/activiteiten
https://www.stadennatuur.nl/


CHALLENGE ALMERE-AMSTERDAM 
Sportevenement, Grootstedelijk evenement 
In het weekend van 8 t/m 10 september vindt de 
oudste lange afstand triatlon van Europa plaats: 
Challenge Almere-Amsterdam. 

 
Op zaterdag 9 september 2017 organiseert 
Challenge Almere-Amsterdam de oudste lange 
afstand triatlon van Europa. Deze editie is door de 
European Triatlon Union (ETU) en de 
overkoepelende organisatie Challenge Family 
uitgeroepen tot Europees Kampioenschap. 
Nederlandse atleten strijden daarnaast in deze 
klassieker om het Nederlands Kampioenschap. De 
lange afstand triatlon bestaat uit een parcours van 
3,8km zwemmen in het Weerwater, 180km fietsen 
door de Flevolandse polder en 42,2km lopen 
rondom het Weerwater. Sinds 1983 start en eindigt 
de wedstrijd in Almere en naast de lange afstand 
triatlon vinden er ook andere triatlonwedstrijden 
plaats gedurende het weekend.  
www.challenge-almere.com  
 

JEUGDVOORSTELLING 4+: MODDER 

10 september 2017, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

 
Theatergezelschap Koeterwaals neemt ons mee naar 
het volle, krappe maar hele knusse huisje van meneer 
en mevrouw Rein. 
Zo’n huisje is wel een beetje lastig wanneer je moet 
poetsen of wil dansen maar daar bedenken ze wel 
wat op. Want waarom zou je naar buiten gaan als je 
het zo fijn hebt? Buiten is namelijk heel erg buiten. En 
ook vies. Vies worden lijkt ze verschrikkelijk, maar 
modder is ook maar gewoon zand en water. Toch? 

 
Kosten: Leden € 5,- | niet-leden € 7,- 

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

Koop kaarten via iDeal  
 
 
Voor meer gratis activiteiten kunt u kijken op: 
http://www.vvvalmere.nl/nl/activiteitenkaart  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.challenge-almere.com/
http://bicat.sfb-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1549;a_id=955
http://www.vvvalmere.nl/nl/activiteitenkaart
http://bicat.sfb-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1549;a_id=955

