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UITLEG MAATREGELEN BIJ ZIEKTE VAN 
LEERKRACHTEN 
In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u een brief 
van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen 
Groep. Een brief met een noodkreet van het onderwijs 
over het lerarentekort op de scholen. Wij zijn als 
basisschool de Albatros blij met de aandacht die 
gevraagd wordt voor dit probleem.  

Ook de Albatros zal doen wat we kunnen om de 
kinderen zo goed als mogelijk op te vangen bij ziekte 
van de leerkrachten. In deze nieuwsbrief zullen we u 
inlichten welke maatregelen wij nemen bij het 
voorkomen van zieke leerkracht(en). 

Als eerste mogelijkheid proberen we via de reguliere 
kanalen vervanging aan te vragen. Helaas wordt deze 
mogelijkheid steeds kleiner omdat er bijna geen 
invallers meer zijn.  

Als tweede  mogelijkheid kijken we of een duo collega 
de groep kan opvangen. Wij hebben hiervoor een 
inventarisatie gemaakt naar deze interne 
mogelijkheden 

Zijn er geen invallers of interne mogelijkheden tot het 
opvangen van de groep dan hangt het er vanaf in welke 
groep uw kind zit voor welke oplossing er gekozen 
wordt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor de groepen1/2 
Bij ziekte van 1 van de leerkrachten van groep 1/2 
worden alle 4-jarigen van alle groepen ½ verzocht 
thuis te blijven. De 5-jarigen van de zieke leerkracht 
worden over de andere groepen 1/2 verdeeld. 

Voor de groepen 3 t/m 8 
Bij ziekte van een leerkracht van de groepen 3 t/m 8 
worden de kinderen verdeeld over de groepen 3 en de 
groepen 6 t/m 8. Over de grote groepen 4, 4/5 en 5 
worden geen kinderen verdeeld. 

Bij een tweede zieke leerkracht worden de kinderen 
van een van de groepen verzocht thuis te blijven     
voor maximaal 2 dagen. Wij zullen u als 
ouder(s)/verzorger(s) zo snel als mogelijk inlichten over 
bovenstaande verzoek zodat het mogelijk is voor u om 
opvang te kunnen regelen. 

We realiseren ons dat bovengenoemde oplossingen 
flexibiliteit van u vragen. Wij vragen uw begrip voor de 
situatie waar we ons als scholen in bevinden.  

 
 
SPORTDAG 
Komende week vindt onze jaarlijkse sportdag plaats. 
Dit jaar een andere opzet dan voorgaande jaren omdat 
de sportdagen gewoon bij ons op school plaatsvinden 
en ook niet alle groepen tegelijk aan de beurt zijn maar 
de sportdag over 2 dagen wordt gehouden. De 
bovenbouw krijgt net als andere jaren verschillende 
sportclinics en de onderbouw heeft sport- en spel 
activiteiten. De leerlingen die aan de beurt zijn komen 
in sportkleding op school en gaan eerst naar de klas. 
De gewone gymlessen komen deze week te vervallen. 
 
Op dinsdagochtend 17 september krijgen de groepen 
4/5/5/6A/6B clinics: handbal, karate, dans en 
tafeltennis. 
 
De groepen 1/2 gaan dinsdagmiddag diverse sport- en 
spel activiteiten doen op het plein door middel van 
opdrachtkaarten. Zij mogen als ze dat leuk vinden in 
feestelijke kleding komen. 
 
Op donderdag 19 september krijgen de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 clinics: handboogschieten, 
tafeltennis, karate en handbal. 
 
De groepen 3A/3B en 4 gaan donderdagmiddag 
diverse sport- en spel activiteiten doen op het plein 
door middel van opdrachtkaarten. 
 

Agenda: 
 

Dinsdag 17 september: Sportochtend 5/6 

    Sportmiddag 1/2 

Donderdag 19 september: Sportochtend 7/8 

    Sportmiddag 3/4 

Maandag 23 september: MR vergadering 

Woensdag 2 oktober: Opening Kinder-

boekenweek 

 Kinderboekenbal 

Vrijdag 4 oktober: Gevleugeld podium 

1/2B 

Vrijdag 11 oktober: Afsluiting 

Kinderboekenweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mocht u een van deze dagen willen helpen dan kunt u 
dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Alvast 
bedankt! 

 
OUDERHULP  
Zonder uw hulp kunnen wij niet op school. De groepen 
kunnen uw hulp op verschillende manieren gebruiken, 
structureel of incidenteel. Bijvoorbeeld bij luizenpluizen 
(ong. 20 minuten na iedere vakantie), lezen met 
kinderen (half uurtje per week), I-pad (half uurtje per 
week), techniek (een uur per week), flitsen, bibliotheek, 
pepernoten bakken, versieren Sint/Kerst, begeleiden 
sportdag, kamp, knutselen midzomerbuurtfeest etc.. 
Mocht u ons bij het een of ander kunnen helpen kunt u 
dit doorgeven aan de leerkracht. Mocht u niet iedere 
week kunnen helpen maar om de week of incidenteel, 
ook geen probleem alle beetjes helpen! 
 
 

 
 
 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 

CHALLANGE ALMERE-AMSTERDAM 

Morgen vindt het EK-long distance triatlon plaats in 
Almere en omgeving. De deelnemers van deze 
wedstrijd kunt u aanmoedigen in Almere-Stad of ergens 
bij het fietsen op de dijk natuurlijk! 
 
 

 
 
 

NAJAARSKERMIS 
Dagelijks van 11.00-23.00 uur 
MEGA kortingsdagen en meet & greets 
Op vrijdag 13 en 20 september is het MEGA 
kortingsdag. Op beide dagen zijn alle attracties met 
hoge kortingen toegankelijk. Alle kortingen zijn te 
vinden bij de attracties en kramen op de kermis. 
Bovendien bezoeken op zondag 15 september om 
15.00 uur Buzz en Woody van Toy Story de kermis 
voor een meet & greet. Op woensdagmiddag 18 
september om 15.00 uur kunnen kinderen op de foto 
met een levensechte dino. Op zondag 22 september 
om 15.00 uur is er weer een meet & greet, dit keer met 
Chase en Marshall van Paw Petrol. 
 
Prikkelarme kermis 
Op zaterdag 14 september start de kermis als 
prikkelarme kermis. Dat betekent dat tussen 12.00 en 
14.00 uur alle geluidsinstallaties en special effects 
uitgaan en de lichten worden gedimd. Zo is de kermis 
geschikt voor mensen die wél van kermisattracties 
houden, maar niet tegen te veel prikkels kunnen, zoals 

mensen met autisme, ADHD, epilepsie of hoog 
gevoeligheid. Maar natuurlijk zijn alle andere 
kermisliefhebbers ook van harte welkom. 
 

 
 

OPEN MONUMENTENDAG 
Almere heeft sinds dit jaar haar eerste monument 
aangewezen, en tal van iconische gebouwen en 
locaties! Het wordt niet voor niks de hoofdstad van Post 
65 architectuur genoemd. Ook dit jaar doet Almere mee 
met Open Monumentendag; een bijzondere selectie 
panden en buitenlocaties worden gratis opengesteld 
voor publiek tijdens dit landelijk evenement. Dit is dé 
kans om een kijkje te nemen op plekken waar je 
normaliter niet zo snel komt en het verhaal achter de 
locatie te horen! 
Dit jaar is het thema Plekken van Plezier en wordt het 
evenement gecentreerd in Almere Haven. Ontdek de 
eerste stadskern, haar gebouwen en de interessante 
verhalen, roddels, anekdotes en tal van activiteiten voor 
jong én oud tijdens Open Monumentendag Almere 
2019! Het programma is bekend! Bekijk deze op 
www.almere.nl/openmonumentendag en houdt onze 
sociale media en website in de gaten! 
Zaterdag 14 september en zondag 15 september van 
11.00-17.00 uur 
https://www.facebook.com/ErfgoedhuisAlmere/  
 
 

FESTIVAL KLEUR 
Festival Kleur organiseert de eerste SPRING!-editie 
met OPENLUCHT KINDERDISCO! Het is de bedoeling 
dat 100 kinderen tussen 4 en 12 jaar springen, dansen 
én plezier hebben voor VERDRAAGZAAMHEID. Het is 
belangrijk verschillen te omarmen en te accepteren. Je 
mag springen op jouw eigen manier! Dus neem jouw 
springtouw, trampoline of iets anders mee! Tijdens de 
OPENLUCHT KINDERDISCO is er ook de mogelijkheid 
om te genieten van andere leuke en lekkere dingen: 
springkussen, limonade, snacks, schminken, 
kinderbingo en diverse (creatieve) demo’s/workshops. 
Trek daarom je springschoenen of sokken aan en kom 
(ook op blote voeten) op 15 september 2019 tussen 13 
en 15 uur naar het Homeruspark in Almere Poort én 
‘SPRING’ mee voor VERDRAAGZAAMHEID! 
(Groot)ouders mogen natuurlijk ook mee SPRINGEN! 
 
https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/52.
355936%2C5.154026  
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