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BESTE WENSEN 

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en 
fantastisch 2020. Willen wij de ouders die ons voor de 
vakantie en afgelopen maandagochtend hebben 
geholpen, met het opstapelen en het weer op zijn plek 
zetten van het meubilair heel hartelijk bedanken voor 
de geboden hulp! Op naar de 2e helft van het 
schooljaar! 
 
 

STAKING 
Ondanks het akkoord willen de onderwijsbonden toch 
de staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari door 
laten gaan.  Om de grote problemen in het onderwijs 
aan te pakken zijn structurele extra investeringen nodig 
vanuit de politiek. AOB en CNV Onderwijs blijven zich 
inzetten om de te hoge werkdruk aan te pakken en de 
loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te 
overbruggen. Daarom staken wij op 30 en 31 januari 
2020. 

 

OPENBARE RUIMTES RONDOM DE 
SCHOOL 
Momenteel liggen er veel bladeren, modder en 
vuurwerkresten op het grote schoolplein. Wij hebben de 
gemeente verzocht het plein schoon te maken via een 
melding openbare ruimte. Mocht u klachten hebben met 
betrekking tot zaken rondom de school, ook met 
betrekking tot het parkeren (extra parkeerplaatsen) of 
en de verkeersveiligheid rondom de school kunt u ook 
altijd zelf een melding maken via het loket Almere of via 
info@almere.nl  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CITO’S – OP TIJD NAAR BED 
Vanaf volgende week beginnen de Citoweken voor het 
1e rapport. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter op 
tijd naar bed gaat en zo uitgerust mogelijk aan de 
toetsen kan beginnen. Wilt u dokters/tandarts afspraken 
ook zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen (of even 
navragen bij de leerkracht) zodat uw zoon/dochter geen 
toetsen hoeft in te halen en met de rest van de klas 
mee kan doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

 
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 HET WEEKEND 
 

WORKSHOP THE INVENTORS: ROBOT 
BUG (8+) 

11 januari 2020, van 14:30 tot 17:00 | 
Bibliotheek Stad 

Kosten: € 12,50 

 
Maak in deze workshop van The Inventors je eigen 
robot bug. 
In deze workshop leer je spelenderwijs over de 
natuur en ga je met elektronica een eigen robot bug 
bouwen.  
Kosten: € 12,50 Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de klantenbalies in de nieuwe bibliotheek of 
direct via iDeal 

Koop kaarten via iDeal 
Terug naar het agenda overzicht 

Agenda: 
Vanaf 13 januari:  Citoweken 

Woensdag 22 januari: Opening Nationale 

Voorleesdagen 

Woensdag 29 januari: Letterfeest groep 3 

Donderdag 30 en 

vrijdag 31 januari: Staking 

Maandag 3 februari: Roostervrije dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@almere.nl
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3344;a_id=2026
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda.html


 

JEUGDTHEATER 6+: ER WAS 
WEER...ROODKAPJE 

12 januari 2020, van 15:00 tot 15:50 | 
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,50 | niet-leden € 8,50 

 
Wat gebeurde er nadat de wolf uit het sprookje van 
Roodkapje in de put was beland? Dát verhaal hoor je 
in deze voorstelling! 
En ze leefden nog lang en gelukkig. Einde! Of toch 
niet? Natuurlijk weet iedereen wat er met Roodkapje 
is gebeurd: ze liep door het bos met koekjes voor 
oma. Daar kwam ze een wolf tegen en voor ze het 
wist was ze opgegeten. Gelukkig kwam de jager 
langs die haar en grootmoeder uit de buik van de 
wolf redde. En de wolf eindigde in de put. 
 
Maar wat gebeurde er daarna? Dat verhaal ken je 
nog niet! Want de wolf wil niet meer groot en boos 
zijn, maar groot en vriendelijk. Maar niemand gelooft 
hem en hij zit nog vast in de put. Totdat Roodkapje 
besluit dat ze de wolf wil helpen om alles goed te 
maken. 
Maar hoe doe je dat, goedmaken? En zal iedereen 
de wolf wel geloven? 

Er was weer... Roodkapje is een voorstelling 
van Theatergroep Think  
 
 
 

http://www.theatergroepthink.nl/

