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BESLISBOOM LEERLINGEN 
BASISONDERWIJS WEL/NIET NAAR 
SCHOOL 
De 1e week na de lockdown zit er alweer op. De 
kinderen en leerkrachten waren blij iedereen weer Live 
te zien! Ook konden ze met hun klasgenootjes genieten 
van de sneeuw en het mooie weer in de pauzes! 
 
Via de onderstaande link kunt u controleren of uw 
zoon/dochter wel/niet naar school mag komen bij welke 
klachten. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast 
vandaar de link en geen afbeelding 

https://www.asg.nl/sites/asg.asg-

almere.nl/files/asg_beslisboom_corona_lee

rlingen_po_080221.pdf 
Voor actuele informatie met betrekking tot Corona en 

het onderwijs en kinderopvang verwijzen wij u naar de 

site van de Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/onderwijs-en-kinderopvang  

 

HALEN BRENGEN GROEPEN 1/2A EN 1/2B 

In de nieuwsbrief van vorige week stond dat groep 1/2A 

wel via het kleine plein de kinderen mogen 

halen/brengen op gepaste afstand aan de kant van de 

heg binnen het plein, dit is waarschijnlijk over het hoofd 

gezien. Ook de ouders van de leerlingen van groep 

1/2B mogen door de achteringang van het Albabos hun 

kind brengen tot het hoekje en via het gewone pad 

weer terug het plein af. Voor alle andere groepen geldt 

dat ouders het schoolplein niet mogen betreden, alleen 

komende vrijdag in verband met de rapporten van 1 t/m 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDKAPJES OM DE SCHOOL 
Om de veiligheid voor de ouders die hun kinderen 

komen halen/brengen te waarborgen, verzoeken wij u 

om rondom de school een mondkapje te dragen, dit 

omdat er ook mensen in kwetsbare groepen kinderen 

komen brengen. Bedankt voor uw medewerking.   

 

RAPPORTEN  

Volgende week vrijdag zullen de 1e rapporten weer 

worden uitgedeeld. De leerlingen van de groepen 5 t/m 

8 nemen deze zelf mee naar huis om 15.15 uur. De 

rapporten van de kinderen van 1 t/m 4 kunnen om 

15.15 uur bij de buitendeur van de klas (graag met 

mondkapje en 1,5m rij vormen) door de ouders worden 

opgehaald. Mocht u zelf niet in staat zijn het rapport op 

te halen, maar kan het door een oudere 

broer/zus/opa/oma worden meegegeven wilt u dit dan 

doorgeven aan de betreffende leerkracht.  

Twee weken na de voorjaarsvakantie zullen de 

Citotoetsen worden afgenomen. Na deze toetsen zullen 

de oudergesprekken plaatsvinden. U hoort nog 

wanneer deze zullen plaatsvinden. 

 

TSO 
Er waren wat misverstanden over de overblijf. Omdat 

we van de overheid de groepen gescheiden moeten 

houden en de diverse bso’s alleen de kinderen van de 

noodopvang tussen de middag ophalen, kan er 

eventueel ook gebruik worden gemaakt van de tussen 

schoolse opvang op school door kinderen die normaal  

bij een andere TSO zitten. U dient zich dan wel 

(tijdelijk) te registeren. U kunt op de SchouderCom  

overblijfregistratie aangeven welke dagen hij/zij komt 

(indien geen vaste dagen). Mocht uw zoon/dochter 

vaste dagen overblijven en niet komen wilt u dit dan  

melden via tso@albatros.asg.nl zodat de 

overblijfcoördinator hiervan op de hoogte is. 

Mocht uw zoon/dochter incidenteel over moeten blijven 

en heeft u geen strippenkaart (meer) dan kunt u 25,- 

overmaken op NL22INGB0000 060637 Inz. OBS De 

Albatros onder vermelding van Overblijf en naam 

kind(eren). Losse overblijf is 3,50 per leerling. Dit kunt u 

dan ook overmaken op dit rekeningnummer onder 

vermelding Overblijf en naam leerling. Er kan alleen 

gebruik gemaakt worden van de overblijf als de leerling 

geregistreerd staat bij Flexikids. 

 

Agenda: 
Woensdag 17 januari: Juffenverjaardag 

verzet naar 12 mei 

Roostervrije middag 19 febr. Vervalt is een    

lesmiddag 

    1e rapport mee  

22 t/m 26 februari:   voorjaarsvakantie 
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Mocht u vanwege het thuiswerken uw zoon/dochter 

hebben uitgeschreven bij Flexikids maar wel de 

overblijfjaarplanning hebben ingevuld, wilt u deze dan 

wijzigen en uit de overblijfregistratie halen, zodat er niet 

onnodig naar leerlingen “gezocht” hoeven te worden, 

de TSO kan dit namelijk niet zelf aanpassen.  

 

 

JUFFENVERJAARDAG VERZET 
De juffenverjaardag die aanstaande woensdag zou 

plaatsvinden hebben we verzet naar woensdag 12 mei. 

 

JONGENSKLEDING MAAT 116-140 
De kleuterbouw is dringend op zoek naar 
jongenskleding, het liefst joggingbroeken, maat 116 ten 
behoeve van verschoning bij een ongelukje. Mocht u 
ook nog verschoonkleding van school thuis hebben, wilt 
u dit dan ook terugbrengen. Alvast bedankt! 
 

 
ROOSTERVRIJ/STUDIEDAG 
De roostervrije ochtend van 3 februari komt te 
vervallen. Deze ochtend wordt een lesdag en er zal dan 
ook noodopvang zijn. Dit geldt ook voor vrijdagmiddag 
19 februari. Onder voorbehoud is er op 29 maart een 
studiedag.  
 

VALENTIJNSDAG 
In groep 5/6 hebben de kinderen een lootje getrokken 
en een lief kaartje voor elkaar gemaakt.. maar wie heeft 
wat voor wie gemaakt….we zijn benieuwd! 
 

  
 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
Mocht u niet gaan schaatsen dit weekend, dan zijn 
er nog andere manieren om in beweging te blijven 
met uw kinderen in en rondom Almere. Enkele tips:  

 
WANDELROUTES 
Volg een van onze wandelroutes door Almere. Ontdek 
Almere Buiten met de Hans Prins Route. Dit is een 
wandeling van ongeveer 20 kilometer langs en dwars 
door verschillende bijzondere natuurgebieden en 
bossen. Wandeling langs de dijken? Loop de City 
Waves – Almere Poort Route. Hierbij ontdek je hoe 
mooi de woningen zijn in Almere DUIN en geniet je van 
een prachtig uitzicht langs de IJmeerdijk. 

EEN DAG IN HET PARK 

Ontdek het veelzijdige Beatrixpark. In het grote park is 
een speeltuin te vinden, voor een heerlijk dagje uit met 
de kids. Skate over het skeeler pad van Muziekwijk 
naar Kruidenwijk en weer terug en maak een 
tussenstop bij het skatepark. 

  

 

 
 
 
MTB & MORE 
Kom mountainbiken bij Sportvereniging MTB & More. 
Op het terrein zijn fantastische routes aangelegd in en 
rondom Almere. De routes zijn geopend voor alle 
avonturiers! Ontdek de Giant/LIV Track Kemphaan. 
Door speciaal materiaal in de volledige lengte van de 
trail is deze het hele jaar te rijden.  

  

  

 

MAAK EEN STRANDWANDELING 
Bezoek het prachtige Almeerderstrand. Geniet van de 
frisse lucht en het mooie uitzicht over het IJmeer. Door 
de lengte van het strand kan je hier een heerlijke 
wandeling maken. Parkeer jouw auto gratis of kom op 
de fiets. Het strand is makkelijk bereikbaar en leuk voor 
jong en oud.  

WORK IT OUT MET BONTEHOND 
Blijf in beweging met BonteHond. Doe thuis mee met 
de gratis video’s via Vimeo. Er staan vijf workouts op 
jou te wachten. De workouts zijn geïnspireerd op de 
voorafgaande voorstelling ‘En de winnaar is…’. Train je 
boks-skills of doe squats en blijf gezond! 

https://www.visitalmere.com/nl/routes/847362760/wandelroute-hans-prins
https://www.visitalmere.com/nl/routes/2595850614/wandelroute-city-waves-almere-poort
https://www.visitalmere.com/nl/routes/2595850614/wandelroute-city-waves-almere-poort
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/3615018711/beatrixpark
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/1555262/mtb-more
https://www.visitalmere.com/nl/agenda/evenementen/1426604200/work-it-out-met-bontehond


 

SPORTIEVE KENNISMAKINGSDAG VOOR 
KINDEREN IN ALMERE 
Almeerse kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen in de 
voorjaarsvakantie kennis maken met verschillende 
sporten. Op donderdag 25 februari is er een sportieve 
kennismakingsdag in de tenniskooi van de playground 
aan de Evenaar in Buiten.  
Talent in Opleiding wil kinderen laten kennismaken met 
sporten die nog niet erg bekend zijn, zoals onder 
andere boogschieten en rugby.  
Kinderen van 6 t/m 9 jaar kunnen meedoen aan ronde 
1, van 12.00-14.00 uur. Ronde 2 van 14.00-16.00 uur is 
voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Deelname is gratis, 
aanmelden is verplicht. Informatie en inschrijven bij 
Dominique via dvddonker@gmail.com  
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