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SCHOOL WEER BIJNA ALS VANOUDS 
Wij zijn blij alle leerlingen weer bij elkaar te zien, wat 

ook wel weer even wennen is na de afgelopen weken. 

Aangezien de leerkrachten zich nog wel aand de 1,5m 

regel afstand moeten houden tussen de leerlingen, zijn 

de klassen anders ingericht en zitten de leerlingen wat 

dichter bij elkaar zodat de leerkracht zich vrij in de 

ruimte kan bewegen. De tussenschoolse opvang is ook 

in aangepaste vorm weer van start gegaan. Helaas zijn 

(hulp)ouders nog steeds niet toegestaan en kunnen we 

ook geen bedankochtend organiseren dit jaar maar we 

maken het volgend jaar helemaal goed.  

 

 
AJAX LIFE SKILLS & CLINICS 
Op maandag 15 juni, voor de groepen 4/5, 5, 6A & 6B 

en donderdag 18 juni, voor de groepen 7A, 7B, 8A en 

8B, vinden de Ajax Life Skills & Clinics plaats. De Ajax 

Foundation zet zich in en gelooft in een samenleving 

waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen. Het 

ondekken en ontwikkelen van hun talent en gezond 

leven vinden zij, net als De Albatros, belangrijk. Zij 

ondersteunen en organiseren verschillende projecten in 

Amsterdam en Kaapstad voor kinderen en jongeren 

onder de 19 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen volgen gedurende de dag de lessen: 

1. Gezond en Fit 

- Doe verschillende Ajax oefeningen en leer 

over gezonde voeding bij Ajax 

2. Sparen loont 

- Waar verdienden Ajax spelers hun geld 

mee? 

3. Slim online 

- Wat kan je wel en niet op sociale media 

plaatsen? 

4. Ajax Clinic 

- Train volgens de echte Ajax normen & 

waarden. 

 

De coronamaatregelen zullen strikt in acht worden 

genomen. 

 

Tijdens de Ajax Life Skills & Clinics is er een kans dat 

er foto’s en filmopnames worden gemaakt. Vanwege de  

nieuwe privacy wetgeving is er een handtekening van 

de ouders/verzorgers vereist voor het maken van de  

foto’s en filmopnames. Wilt u het formulier dat u 

vandaag van uw zoon/dochter krijgt invullen en invullen. 

Mocht uw zoon/dochter het formulier niet meer hebben  

dan kunt u ook via het eerder verzonden SchouderCom 

bericht aangeven of uw wel/niet toestemming hiervoor 

geeft. 

De leerlingen gaan tussen de middag gewoon naar 

huis voor de lunch of naar de overblijf als dat is 

afgesproken. 

 

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN 

Vrijdag krijgen de leerlingen zelf hun rapport mee naar 

huis. De groepen 1/2 verzoeken de ouders om hiervoor 

een plastic tasje aan hun zoon/dochter mee te geven. 

Mocht uw zoon/dochter uit een van deze 

kleutergroepen na school naar de naschoolse opvang 

gaan en u liever niet heeft dat het rapport daar mee 

naar toe genomen wordt, kunt u dit aangeven via een 

berichtje naar de betreffende leerkracht via 

SchouderCom.  

 

U heeft zich inmiddels via SchouderCom in kunnen 

schrijven voor de 10-minuten gesprekken die dit jaar via 

MSTeams zullen worden gehouden. Voor de groepen 

1/2 heeft u hiertoe een uitnodiging gekregen voor een 

telefonisch gesprek. Mocht u zich hiervoor nog niet 

Agenda: 
Maandag 15 juni: Ajax skills – groep 

4/5 – 5 en 6 

Woensdag 17 juni: Clip8 groep 8 

Donderdag 18 juni: Ajax skills – groepen 

7/8 

Vrijdag 19 juni: 2e rapport/verslag 

 Lunch groep 8A 

Dinsdag 23 juni: Lunch groep 8B  

Maandag 29 juni: wenochtend 8.30-

10.00 uur 

 Afscheidsavond 8A 

Dinsdag 30 juni:  Afscheidsavond 8B 

Donderdag 2 juli: Laatste schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



hebben ingeschreven wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 

doen. 

 

AFSCHEIDSAVONDEN GROEP 8 
In verband met de coronamaatregelingen zal het 

afscheid van groep 8 dit jaar anders verlopen dan 

normaal. In plaats van 1 musical avond zullen er 2 

afscheidsavonden plaats vinden, waarbij de ouders in 

kleine groepjes zullen worden uitgenodigd om het 

afscheid van hun zoon/dochter op De Albatros toch op 

gepaste manier en feestelijk af te sluiten. De ouders 

van deze groepen hebben hierover al een bericht 

ontvangen via SchouderCom. De leerlingen van de 

groepen 8 zullen ook per groep nog met het hele team 

van De Albatros lunchen op vrijdag 19 juni groep 8A en 

op dinsdag 23 juni groep 8B. Helaas is het kamp voor 

de leerlingen van groep 8 niet doorgegaan en kon dit 

ook vanwege alle maatregelen niet opnieuw worden 

gepland. De ouders die het kampgeld hadden voldaan 

krijgen dit volgende week teruggestort.  

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

LEER KANOVAREN 
Leer kanovaren op 13, 20 en 28 juni bij SEC Survival 

Een uitje vol sport, spel en plezier. Een combinatie van 
workshop, spannende wedstrijdjes en leuke spelletjes 
vanuit de kano. Voor jong en oud, vanaf 8 jaar. Ook erg 
geschikt als gezinsuitje. Meer informatie of reserveren? 
Ga naar de website! 

https://www.outdoorparkalmere.nl/arrangement/kanovar
en-open-inschrijving/  

 
 

 
 

TREASURE HUNT  
Ga met je gezin op een spannende Treasure Hunt! Voer 
opdrachten uit, navigeer met een kompas en los puzzels 
op. Kan jij de schat vinden? 

Op Outdoorpark SEC Almere is een mysterieuze schat 
verborgen. Met vreemde aanwijzingen en leuke 
opdrachten ga je het park door. Krijg je de schatkaart te 
pakken, en lukt het om de locatie van de schat te 
vinden? Dan is er een verrassing! 

De Treasure Hunt is leuk voor alle leeftijden. Meedoen? 
Reserveer dan via de website! 14 juni van 11.00-16.00 
uur 

https://www.outdoorparkalmere.nl/arrangement/treasur

e-hunt/  
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