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WE GAAN WEER BEGINNEN!! 
Wij hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad, 

in binnen- of buitenland, en weer veel zin heeft in het 

nieuwe schooljaar. Aangezien de Corona maatregelen 

nog niet zijn versoepeld zullen we het schooljaar 

beginnen zoals we eindigden, dus geen ouders in de 

school of het schoolplein (ouders alleen op afspraak 

in de school). De kinderen gaan ook via deze weg weer 

naar buiten waar u ze achter de heg of hek weer kunt 

opvangen. De nieuwe kleuters zullen de eerste dagen 

iets later bij de deur van de groep worden afgezet zodat 

ze even aan de situatie kunnen wennen. 

 

1/2A voor het lokaal op het kleine plein 

1/2B in het Albabos 

1/2C bij de heg in de Tapirstraat 

3A voor het lokaal op het kleine plein 

3B bij de hoofdingang 

4A voor het lokaal op het grote plein 

4B voor het lokaal op het grote plein 

5 voor het lokaal op het grote plein 

5/6 voor het lokaal op het grote plein 

6 op het grasveld bij de linkerzijingang 

7B op het grasveld bij de linkerzijingang (zelfde plek als     

      6B vorig jaar) 

7A grasveld bij heuvel nooduitgang 

8A op het voetbalveldje 

8B op het voetbalveldje  

 

Wij heten alle nieuwe leerlingen en ouders van harte 

welkom op de Albatros.  

Maandag ontvangt u nog een brief van het College van 

Bestuur van de ASG met betrekking tot de 

Coronamaatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIEUWE LEERKRACHTEN 
Dit jaar starten er een paar nieuwe leerkrachten. 

Meester Adri in groep 7A 

Juf Sylvia in groep 7B 

Juf Karin in groep 1/2B 

Meester Milo vakleerkracht gym (dinsdag) 

 

Wij heten ook hen van harte welkom bij ons op school. 

 

Juf Ianthe van groep 1/2B is nog aanwezig ter 

ondersteuning op maandag/dinsdag en woensdag. 

 

TRAKTEREN 
De leerlingen mogen weer trakteren in de klas maar 

mogen helaas niet de klassen rond. Wel krijgen ze 

natuurlijk een verjaardagskaart met felicitaties van de 

teamleden. U kunt de traktatie meegeven aan uw kind 

of afgeven bij de juf aan de deur.  

 

 

GYMROOSTER 

Gymrooster 2020 – 2021: 
 

Tijden Maandag  Dinsdag Woensdag Vrijdag 

8.30 – 
9.10 
uur 

7A 6 8A 3A 

9.10 – 
9.50 
uur 

 7B 8B 3B 

9.50 – 
10.30 
uur 

 5 7A 4A 

10.40 
– 
11.20 
uur 

 5/6 6 4B 

11.20 
– 
12.00 
uur 

 4A 5/6 5 

13.15 
– 

 4B  8B 

Agenda: 
Vrijdag 3 juli : Vrij 

Woensdag 19 augustus: 1e schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



13.55 
uur 

13.55 
– 
14.35 
uur 

 3A  8A 

14.35 
– 
15.15 
uur 

 3B  7B 

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2020-2021 
 

Herfstvakantie  10 oktober t/m 18 oktober 
Kerstvakantie  19 december t/m 3 januari 
2021 
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 
Goede Vrijdag  2 april 
2e Paasdag  5 april 
Meivakantie  26 april t/m 9 mei 
Hemelvaart  13/14 mei 
Pinksteren   24 mei 
Zomervakantie   10 juli t/m 22 augustus 
 
 
Studiedagen Maandag 17 en dinsdag 18 

augustus 2020 
   Vrijdag 9 oktober 
   Maandag 18 januari 2021 
   Woensdagochtend 9 juni 
 
Roostervrije dagen Maandag 21 september 

Vrijdag 18 december 
   Woensdagochtend 3 februari 
   Vrijdagmiddag 19 februari 
   Dinsdagmiddag 8 juni –  

’s avonds Midzomerbuurtfeest 
   Woensdagochtend 23 juni 
   Vrijdag 9 juli 
 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
STRANDLAB 
Vanaf 14 augustus werken de kunstenaars van 
2turvenhoog een weekend lang in Atelier StrandLAB. 
Op vrijdag en zaterdag kan je zien hoe kunstenaars 
Sjoukje Gootjes en Francy van den Heuvel nog bouwen 
aan hun kunstwerken. Op zondagmiddag 16 augustus 
mag iedereen komen spelen met de kunstwerken. En 
dat is leuk, want je kan erin, erop en er onderdoor. 

Kom spelen in de kunstwerken van 2turvenhoog 
Vanaf 14 augustus zijn 2turvenhoog-kunstenaars 
Sjoukje Gootjes en Francy van den Heuvel opnieuw te 
gast in Atelier StrandLAB. Na een goed werkweekend 
in juni bouwen ze dit weekend verder aan hun 

interactieve kunstwerken. Op zondag 16 augustus is 
jong en oud welkom tussen 12.00 en 17.00 uur om de 
kunstwerken te beleven en er mee te spelen. En dat is 
leuk, want je kan erin, erop en er onderdoor. 

Sjoukje Gootjes en Francy van den Heuvel 
Sjoukje Gootjes werkt onder andere graag met hout 
maar schuwt ook andere materialen niet. Het kunstwerk 
dat zij dit weekend presenteert zal ook te zien zijn 
tijdens 2turvenhoog festival in het najaar op de 
Esplanade voor het KAF in Almere Stad. Francy van 
den Heuvel werkt op het strand aan zogenaamde 
Pleisterplaatsen, plekken waar je kan struinen tussen 
ruimte en herhaling. 

2turvenhoog festival 
Dit festival is het avontuurlijkste kunstenfestival voor 
kinderen van 0 tot en met 6 jaar en hun volwassen 
begeleiders. Het festival heeft al meer dan twintig jaar 
zijn thuisbasis in Almere. 

Meer weten? Kijk 
op www.sjoukjegootjes.nl, www.francyh.nl, www.strandl
ab-almere.nl en www.2turvenhoog.nl. 

 
SPORT EN SPEL ACTIVITEITEN 
Door middel van sport en spel leren kinderen over 
voeding, gezondheid en leefstijl. Iedere 45 minuten 
start een nieuwe groep van maximaal 12 kinderen. De 
sport en spel activiteit wordt begeleid door Ismo, Ellen 
en/of Jacqueline. Er worden allerlei actieve spellen 
gedaan die aansluiten bij een thema zoals 
groente&fruit, buitenspelen, suiker, etc. 

Zaterdag 15 augustus Tijden 
11.00 – 11.45 uur 
12.00 – 12.45 uur 
13.00 – 13.45 uur 

Max. 12 kinderen van 8 t/m 12 jaar. Er wordt voor fruit 
gezorgd  

https://shop.eventix.io/0c7fb94f-e6c5-4aea-a06c-
b1aba9594fa6/tickets . 

 

 

http://www.strandlab-almere.nl/
http://www.strandlab-almere.nl/
http://www.2turvenhoog.nl/
https://shop.eventix.io/0c7fb94f-e6c5-4aea-a06c-b1aba9594fa6/tickets
https://shop.eventix.io/0c7fb94f-e6c5-4aea-a06c-b1aba9594fa6/tickets


VEERDIENST NAAR FORTEILAND 
PAMPUS 
Veerdienst Almere gaat weer varen! Vanaf Marina 
Muiderzand kun je van 4 juli t/m 17 oktober elke 
zaterdag met de veerdienst mee. Deze zomer vaart de 
veerdienst voorlopig alleen naar het forteiland Pampus 
zodra het weer mogelijk is vaar de veerdienst ook weer 
naar kasteel het Muiderslot. 

Elke zaterdag is er een middag afvaart, vertrek om 
12.45 uur om ongeveer 16.45 ben je weer terug in de 
haven. 

Ontdek tijdens je bezoek Pampus via twee interactieve 
belevingsroutes met games en multimedia, leuk voor 
volwassenen en kinderen. Doe de blacklight speurtocht, 
een leuke tip voor kinderen!  

Klanten van Veerdienst Almere mogen tegen een 
speciaal tarief parkeren op het haventerrein van Marina 
Muiderzand. Boek snel jouw plekje aan boord (online 
reserveren is verplicht). 

https://www.veerdienstamsterdam.nl/almere/  

 

 
KINDERKNUTSELACTIVITEITEN 
Doe mee met de leuke kinder knutselactiviteiten in 
Almere Haven.  

ma 10-08: Beach Pebbles schilderen. Kies een mooie 
steen en teken, schilder een mooie afbeelding. Je mag 
ook je eigen steen zoeken en meenemen 
wo 12-08: Kleur een super leuk tasje die je kunt 
gebruiken voor je gymspullen 
vr 14-08: Deze kwallen mag je wel aanraken, knutsel je 
eigen kwal met gekleurde tentakels. 
zo 16-08: Pimp je slippers. Wij zorgen voor allerlei 
maten slippers en materialen om de slippers te pimpen 

Zondag 16 augustus, tijden 
11.00 – 11.45 uur 
12.00 – 12.45 uur 
13.00 – 13.45 uur 

Max. 12 kinderen van 8 t/m 12 jaar. Er wordt gezorgd 
voor knutselmateriaal. 

https://shop.eventix.io/0c7fb94f-e6c5-4aea-a06c-
b1aba9594fa6/tickets  
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