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ZIEK PERSONEEL/VERVANGING 

Helaas hebben we de afgelopen weken te maken 
gehad met zieke personeelsleden of collega’s die 
afwezig zijn/waren in verband met Coronatesten etc.   

Dwight Wielingen, directeur van het Meesterwerk, zal 
ons team tijdelijk naast zijn werkzaamheden op het 
Meesterwerk, daar waar nodig, ondersteuning bieden 
aangezien het virus onder andere ook onze directeur 
heeft getroffen.  

Verder zullen wij u zo goed en snel mogelijk op de 
hoogte houden/brengen van eventuele aan- en 
afwezigheid van onderwijzend personeel en eventueel 
gevonden oplossingen. Wij rekenen op uw begrip in 
deze aangezien er door  het lerarentekort niet altijd 
vervanging bij afwezigheid beschikbaar zal zijn.        
In verband met ziekte afwezigheid van Miranda is de 
telefoon doorgeschakeld naar het ASG kantoor, 
mailtjes zal ze wel vanuit huis beantwoorden en 
betalingen voor de overblijf via overschrijving 
doorgeven aan de tso. Mocht u iets aan een 
leerkracht willen vragen of door willen geven kunt u dit 
momenteel het beste en snelste via SchouderCom 
communiceren.  

VERWARMING 

In de Kerstvakantie zal de verwarmingsinstallatie 
worden vervangen waardoor we als het goed is van 
de problemen, die dat de afgelopen tijd hebben 
plaatsgevonden, af zijn. Wij danken u voor uw 
flexibiliteit de afgelopen 2 maandagen. 

KERSTVOORSTELLING GEANNULEERD 
Wij hebben de Kerstvoorstelling van maandag 
geannuleerd. Hiermee volgen we de richtlijnen van de 
GGD en ASG. Het aantal kinderen dat bij elkaar in 
een ruimte zou komen te zitten zou toch te groot zijn 
ondanks dat de voorstelling 3x zou worden gegeven. 
Gelukkig zijn er afspraken gemaakt met de aanbieder 
om bij annulering in verband met de 
Coronamaatregelen een andere voorstelling in de 
toekomst uit te zoeken, we houden dus nog iets 
tegoed! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOUTE KERSTTRUIENDAG 
Woensdag mogen de leerlingen in hun “foute” Kersttrui 
naar school komen. Een Kerstslinger om mag natuurlijk 
ook als uw zoon/dochter geen Kersttrui heeft. 
We zijn benieuwd!! 
 

 
 

KERST HIGH TEA IPV KERSTDINNER 
In verband met de Coronaregels van de GGD hebben 
we besloten dit jaar helaas geen Kerstdiner te 
organiseren op woensdagavond, maar een Kerst high 
tea op donderdagmiddag. De leerlingen hoeven 
hiervoor niets mee naar school te nemen. Supermarkt 
Dirk van den Broek is zo vriendelijk geweest om een 
groot deel van de boodschappen te sponsoren 
(limonade, cake, kaasbroodjes ed.) en de rest wordt 
door de school bijgekocht. Wij willen Dirk van den 
Broek bedanken namens alle leerlingen en het team 
van OBS De Albatros. De leerlingen mogen als ze dat 
willen natuurlijk wel feestelijk naar de high tea komen. 

 

WORKSHOP BRASS 

De leerlingen van de groepen 8 kregen vandaag een 

workshop Brass van het Muziekmenu. Na de 

Kerstvakantie zijn de andere groepen ook weer aan 

de beurt voor diverse workshops uit dit menu. 

Dinsdag 5 januari krijgen de groepen 5 en 5/6 Haren 

en snaren, woensdag 6 januari de groepen 4 Ben je 

betoeterd, donderdag 7 januari groep 6 

Bodypercussie en zang en vrijdag 8 januari groepen 

1/2 Spelen met muziek en de groepen 3 Muziek totaal 

dans en spel. Het nieuwe jaar begint dus heel 

muzikaal!! 

 

 

 

Agenda: 
 

Woensdag 16 december: Foute Kersttruiendag 

Donderdag 17 december: Kerst High Tea 

Vrijdag 18 december: Vrij 

Maandag 21 december Kerstvakantie 

t/m vrijdag 1 januari:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TIPS VOOR HET WEEKEND 

Lekker op de bank in pyama vast in de kerstsfeer 

komen. Via deze link de leukste Kerstfilms en series 

op een rijtje 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/blog/4

0x-kerstfilms-kerstseries-kinderen  

OPROEP INZAMELING ACTIE SPORT & 

CULTUUR MATERIALEN 

Zoals ieder van jullie weet zijn sportmaterialen en 

materialen om muziek of kunst mee te maken vaak 

een gemis als de kinderen lid zijn of willen worden 

van een vereniging. Deze materialen om mee te 

kunnen doen met de activiteiten waar je lid van bent 

via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn vaak niet te 

betalen.  

Van 15 tot 18 december organiseer ik  voor alle 

kinderen als coördinator van het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Almere  daarom een inzameling actie in 

samenwerking met het Echnaton en Focus4Care.  

Vanaf dinsdag 5 t/m 7 januari kunnen de kinderen die 

het nodig hebben bij Focus4Care bij Buurtcentrum 

Cobra Tussen de Vaarten gratis materiaal ophalen. 

Mochten er nog vragen zijn of ideeën dan zijn deze 

van harte welkom om met mij te delen. 

Heel hartelijk dank voor de medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Wolff 

Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere 

E yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl 

T 036 -5278500 / M 06 - 36289339 

Haagbeukweg 153, 1318 MA Almere 

www.jeugdfondsportencultuur.nl/fondsen/almere 

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/blog/40x-kerstfilms-kerstseries-kinderen
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/blog/40x-kerstfilms-kerstseries-kinderen
mailto:yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl
http://www.jeugdfondsportencultuur.nl/fondsen/almere

