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COMMUNICATIE                 
Wij zien op school dat het werken met          

Schoudercom prettig loopt.  

Er is direct ‘verbinding’ tussen school en ouders.  

Er zijn leerkrachten die direct antwoorden, anderen 

doen dit op hun werkdagen.  

In deze hectische tijd met het leerkrachten-tekort en het 

dreigende Corona-virus doen we er van alles aan om 

de zaken zo gladjes mogelijk te laten verlopen op 

school.  

We merken dat de meeste ouders erg begripvol zijn! 

We snappen ook dat u soms teleurgesteld kunt zijn 

over bepaalde beslissingen. Allemaal heel begrijpelijk.  

Als u ergens tegen aan loopt dan vragen wij u 

vriendelijk om een afspraak te maken met de leerkracht 

voor een gesprek.  

Sommige dingen kun je beter niet via de mail 

bespreken (Schoudercom of groepsapp). Het kan heel 

vervelend overkomen, terwijl dat helemaal niet de 

bedoeling was.  

Laten we met z’n allen uitgaan van een positieve 

samenwerking, waarin iedereen zijn beste beentje 

voorzet.  

Dank voor uw begrip!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAT. PANNENKOEKENDAG AFGELAST 
Helaas hebben de organisatoren van de Nationale 
Pannenkoekendag,Tefal en Koopmans, besloten om de 
Pannenkoekendag van dit jaar te cancelen in verband 
met het coronavirus. De opa’s en oma’s die zouden 
komen eten moeten dus helaas een jaartje wachten. 
Volgend jaar zal de Nationale Pannenkoekendag op 
vrijdag 19 maart plaatsvinden. Tot volgend jaar dan 
maar… 

 
KORNETLESSEN OPGESCHORT 
Aangezien er door het blazen op de kornet luchtvocht 
deeltjes worden verspreidt heeft de dirigent van de 
brassband besloten om de naschoolse kornetlessen, in 
verband met het Corona-virus, tijdelijk stop te zetten. 
De ouders/verzorgers van deze kinderen ontvangen 
hierover per mail nader bericht.  
 

INSCHRIJVEN AVONDVIERDAAGSE 
Uw zoon/dochter heeft een inschrijfformulier ontvangen 
voor de avondvierdaagse die dit jaar van 16 t/m 19 juni 
zal plaatsvinden. Mocht hij/zij hieraan mee willen doen 
kunt u dit formulier woensdagochtend 18 maart vanaf 
8.25 uur inleveren op het Zeemeeuwplein (graag 
gepast betalen). De ouders die de avondvierdaagse 
mogelijk maken en de organisatie hiervan op zich 
nemen willen wij bij deze alvast heel hartelijk bedanken. 
 

 
 
AJAX SKILLS & CLINICS 
Helaas zijn de Ajax skills & clinics die maandag 27 en 
30 maart zouden plaatsvinden, voor de groepen 5 t/m 
8, in verband met het Corona-virus verzet naar 2 en 5 
juni.  

 
 
VRIJMARKT 15 APRIL 12.00-14.30 uur 
Naar aanleiding van een vraag van een ouder, die nog 
heel veel kinderkleding heeft en andere kinderspullen, 
stellen wij op woensdagmiddag 15 april het grote 
schoolplein beschikbaar voor een vrijmarkt vanaf 12.00-
14.30 uur. Bij slecht weer het Zeemeeuwplein.  

Agenda: 
Maandag 16 maart: Leerlingen vrij 

Woensdag 18 maart: Inschrijven 

avond4daagse 

Vrijdag 20 maart: Gevl. podium 1/2C 

Woensdag 25 maart: De grote rekendag 

Vrijdag 27 maart: Gevleugeld podium 6B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dus mocht u of uw zoon/dochter het leuk vinden om 
tegen kleine prijsjes, net als op Koningsdag, spullen te 
verkopen/kopen bent u van harte welkom. Wij 
verzoeken u natuurlijk wel alles weer netjes achter te 
laten en artikelen die niet zijn verkocht weer mee naar 
huis te nemen. De organisatie ligt verder niet bij de 
school, maar wilt u zich wel even opgeven bij Miranda 
(mondeling of via een reactie op deze Nieuwsbrief) 
zodat we ongeveer weten hoeveel mensen hiervan 
gebruik gaan maken.  

 
 
RUN4SCHOOLS – 
KINDERSPORTSCHOENEN GEZOCHT 
Een vriendin van mij gaat de 2 Oceans Marathon lopen 
(als deze doorgaat) in Zuid-Afrika (waar ze ook 
oorspronkelijk vandaan komt) en is sportschoenen aan 
het verzamelen voor de Stichting Run4Schools. 
Inmiddels heeft ze al 10 verhuisdozen vol met 
sportschoenen voor volwassenen om op te sturen, 
maar ze is vooral op zoek naar sportschoenen voor 
kinderen. Mocht u nog een paar hebben waarin uw 
zoon/dochter niet meer past, maar er nog goed uitziet, 
dan kunt u ze afgeven bij Miranda. Namens haar en de 
kinderen van Run4Schools alvast bedankt voor uw 
hulp. 
 
“Opgroeien gebeurt overal in de wereld anders. 
Nederlandse kinderen eindigen steevast hoog in de 
wereldranglijstjes van ‘gelukkigste kinderen’. In de 
townships van Zuid-Afrika is de kans om vreedzaam en 
gelukkig op te groeien helaas een stuk kleiner. Na 
school worden de meeste kinderen aan hun lot 
overgelaten. Ze hangen rond op straat en het risico 
bestaat dat hun ‘naschoolse opvang’ de eerste 
kennismaking is met jeugdbendes, criminaliteit, alcohol 
en drugs. Een situatie die ons aan het hart gaat en die  
wij – Stichting Run4Schools – willen aanpakken. In 
2004 startte ons initiatief en het recept is simpel: sport  
& spel. Sport verbroedert, geeft kracht, energie en 
zelfvertrouwen. De Stichting Run4Schools financiert en 
organiseert in- en naschoolse sportopvang in de 
townships van Zuid-Afrika. Run4Schools biedt 
inmiddels zo´n 5.000 kinderen per week de kans om 
met sport en spel verre te blijven van het leven op 
straat.  
https://youtu.be/cRKgvhWTroY  
 

 
MIDZOMERBUURTFEEST THEMA EGYPTE 
We zijn ook alweer druk bezig met de voorbereidingen 
van het jaarlijkse Midzomerbuurtfeest. Mocht u het leuk 
vinden om alvast te komen helpen met het maken van 
de themaversiering, dit jaar Egypte, bent u op van harte 
welkom (er is bijna iedere dag wel iemand te vinden op 
het Zeemeeuwplein om u op gang te helpen. Eigen 
ideeën zijn ook zeer welkom). 
 
 
Mocht u bij een bedrijf werken dat eventueel een prijs 
zou willen/kunnen sponsoren voor de loterij (in de vorm 
van een cadeaubon o.i.d.) of op een andere manier een 
bijdrage zou kunnen leveren, dan zijn we daar ook erg 
blij mee. 
 

Mocht u zelf op een of andere manier een bijdrage 
kunnen leveren d.m.v. een workshop of kent u mensen 
(bv. buikdanseres, slangenbezweerder, vuurspuwer, 
Egyptische muzikant, catering etc.) dan kunt u dit 
doorgeven aan Miranda. 
 

OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/
KAMP SCHOOLJAAR 2019/2020 
Aangezien de kinderbijslag er weer aankomt 
verzoeken wij u het voor u betreffende bedrag zsm  
over te maken mocht u dit nog niet hebben gedaan!  
 
Omdat het schoolreisje en het kamp al dichterbij komen 
verzoeken wij u, mocht u dit nog niet hebben gedaan, 
de betaling hiervan 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). Leerlingen die vanaf 1 januari op 
school zitten betalen 42,50 
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.  

 

 
 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
Check vooraf nog even de website of de 
activiteit wel doorgaat…. 

 
WILDE WEETJES 
Het is weer tijd voor Wilde Weetjes en we aan de slag 
met de ontwikkeling van een zaadje tot een plantje! 
Weet jij eigenlijk wel hoe groente groeit die jij eet? Weet 
jij waar de groei van een groenteplantje begint? Het 
begint bij een zaadje in de grond. Maar dan? Hoe ziet 
het eruit? Wat moet je ervoor doen dat het gaat 
groeien? Op zondag 8 maart komt ONZE volkstuinen 
vertellen hoe dit hele proces in z'n werk gaat. Na de 
lezing mag je zelf een glazen kijk potje maken, zodat je 
thuis de weg van zaadje tot een plantje nauwkeurig 
volgen kunt. Volg de tips uit het college op en wie weet 
eet jij uiteindelijk van je eigen geplante zaadje! 

Kom samen met je ouders op zondag 15 maart naar 
Natuurbeleving centrum de Oostvaarders en volg van 
14:00 tot 15:30 een mini-college en een workshop voor 
kinderen vanaf 7 jaar! 

Bij te weinig aanmeldingen kan het college helaas niet 
doorgaan, meld je dus nu aan! De kosten voor de Wilde 
Weetjes zijn online €3,- per persoon (ook 

https://youtu.be/cRKgvhWTroY


ouders/begeleiders). Er worden ook kaartjes aan de 
deur verkocht, maar die kosten €4,- per persoon (alleen 
pinbetaling mogelijk). Nu online bestellen is dus 
voordeliger! Zien we je daar? 
http://www.oostvaardersplassen.nl/  
 

JEUGDTHEATERVOORSTELLING 
Op zondag 15 maart is in bibliotheek Almere Stad de 
jeugdtheatervoorstelling 'De trommel vertelt' te zien. 

Ooit kreeg Adrie's vader een pratende trommel. En die 
trommel vertelde hem verhalen. Als je goed luistert kun 
jij ook horen wat hij vertelt. 

Op betoverende ritmische klanken vertelt Adrie op 
humoristische wijze waarom Zebra liever gras eet dan 
zich druk maakt over zijn uiterlijk en waarom Nijlpaard 
geen vis eet en van Krokodil het water niet in mag. En 
waarom Giraf een lange nek wil en Olifant een ding 
zodat hij niet meer hoeft te bukken. 
Ooit kreeg Adrie’s vader, op een van zijn reizen in 
Afrika, een pratende trommel. En die trommel vertelde 
hem verhalen. Als je goed luistert kun jij ook horen wat 
hij vertelt. 

De trommel vertelt is een voorstelling van Adrie 
Gloudemans. 

 

DE GRIEZELBUS ON TOUR! 
Een kijkje nemen in de echte Griezelbus, dansen op 
swingende muziek, naar spannende verhalen luisteren, 
Paul van Loon in het echt ontmoeten, met hem op de 
foto gaan én ook nog een handtekening scoren voor in 
je boek. Het kan allemaal bij De Griezelbus on tour! 

In deze muzikale show vol spannende én vrolijke 
griezelavonturen neemt Paul van Loon jou samen met 
zijn band Andere Snuiters mee op reis naar de wereld 
van Dolfje Weerwolfje, de Griezelbus en P. Onnoval, 
Jimi Rip en andere nachtwezens. 

Neem vooral je broers, zussen, ouders, opa’s, oma’s, 
tantes en ooms mee naar deze totaalbeleving. Kom… 
als je durft! 

https://kaf.nl/  
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