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VERTROUWENSPERSOON 
Bij deze willen wij ons aan u voorstellen als 
vertrouwenspersoon binnen De Albatros. Leerlingen, 
ouders en collega’s kunnen bij ons terecht wanneer zij 
behoefte hebben om iets in vertrouwen te delen, of 
wanneer zij tegen een situatie aanlopen waar zij niet 
weten wat een volgende stap zou kunnen zijn. Hierin 
ondersteunen wij en geven wij advies.  
Deze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk. Wel 
hebben wij meldplicht op het moment dat er sprake is 
van geweld of intimidatie. Dit gaat altijd in overleg en 
wordt voorafgaand aan het gesprek nogmaals 
benoemd.  
Mocht er behoefte zijn aan contact dan kunt u ons na 
schooltijd aanspreken om een afspraak te maken (op 
woensdag t/m vrijdag) of een bericht sturen via 
SchouderCom.  

Voor de leerlingen zijn wij vanaf nu ook zichtbaar 
binnen de school. Afgelopen woensdag zijn wij de 
klassen rond gegaan om ons voor te stellen als 
vertrouwenspersoon. In de gang bij de administratie 
hangt een blauwe brievenbus waar leerlingen een 
bericht kunnen achterlaten. Wanneer een leerling graag 
in gesprek wil is het belangrijk dat zijn of haar naam 
eronder staat. Mocht een leerling alleen iets willen 
melden, dan mag dit ook anoniem.  
 
Tanja Tooms (groep 3a) en Soraya Eevenaar (groep 
4/5) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFSCHEID JUF JEANNETTE 
Afgelopen woensdag heeft juf Jeannette afscheid 
genomen van de leerlingen en ouders van groep 1/2A 
omdat ze met pensioen gaat. Er werd met de hele klas 
en enkele ouders een toast op haar uitgebracht. Bij 
deze wil ze alle ouders en leerlingen heel hartelijk 
bedanken voor de afscheidscadeautjes. Gelukkig is juf 
Jeannette nog niet helemaal uit het zicht, zij zal als 
stagebegeleidster nog even verbonden zijn aan de 
ASG en zal in die rol nog regelmatig hier op De 
Albatros te vinden zijn.  
 

  
 

 
DANSLES GROEP 1 T/M 3 
Woensdagochtend kregen de groepen 1 t/m 3 een 
proef dansles van een echte danslerares. De lessen 
begonnen met een warmingup om de spieren los te 
maken en daarna werden er echte danspasjes 
geoefend. De kinderen vonden het erg leuk en deden 
erg goed mee. Leuk om te zien dat kinderen die bij een 
dansje via het Digibord (Lets dance) niet meedoen nu 
het fanatiekste mee dansten.  
De lessen werden gegeven door Tamara van Dance 
Academy “Next Generation”. Een nieuwe dansschool in 
Almere-Buiten. www.thenext-generation.nl waar ook 
aan een gratis een proefles kan worden meegedaan.  
 

  
 

 
 
 
 
 

Agenda: 
Maandag 17-vrijdag 21 feb: Voorjaarsvakantie 

Woensdag 26 februari: Leerkrachtenverjaar- 

 Dag 

Vrijdag 6 maart: Gevleugeld podium gr. 

5 

Vrijdag 13 maart: Gevleugeld podium gr. 

3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.thenext-generation.nl/


NIEUWE LOGOPEDISTE 
Onze logopediste Mirjam Slager gaat dichter bij huis 
werken en stopt daardoor met de logopedie-
behandelingen bij ons op school. Zij zal vanaf 9 maart 
worden vervangen door Bibi van Ooijen die de 
behandelingen bij ons op school zal overnemen. 
 

 
KOM IN DE KLAS OP DONDERDAG 27 
FEBRUARI 
Wil je ervaren hoe het is om een dag zelf voor de klas 
te staan? 
Op donderdag 27 februari wordt een meeloopdag 
georganiseerd voor iedereen die wil ervaren hoe het is 
om voor de klas te staan. 
Zo kun je kennismaken maken met betrokken 
docenten, eigentijdse onderwijsconcepten en 
enthousiaste leerlingen. 
Je kunt deze dag meelopen met leerkrachten uit het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en speciaal 
onderwijs. 

Aanpak lerarentekort 
In Almere is op enkele plaatsen sprake van een fors 
lerarentekort. Op andere plaatsen in Flevoland zijn die 
tekorten er nu misschien nog niet, maar de 
vooruitzichten wijzen daar wel op.  
Het doel van de meeloopdag is om inwoners te 
enthousiasmeren voor het onderwijs door hen zelf te 
laten ervaren wat het vak inhoudt.  
De meeloopdag vloeit voort uit het regionale “Actieplan 
aanpak lerarentekort” en wordt georganiseerd door het 
onderwijsverband Flevowijs, de overige betrokken 
onderwijsbesturen in de provincie en door de 
gemeenten Almere en Lelystad. 

 
Aanmelden en meer informatie 
Meelopen op 27 februari 2020? Meld je dan aan via: 
www.flevowijs.nl/meeloopdag 

 
 
 
 

OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
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.  
 
Mocht u na de voorjaarsvakantie de betaling nog 
niet hebben voldaan dan krijgt u via SchouderCom 
een persoonlijke herinnering hiervoor.  
 
Betaallink 1 t/m 7  € 55,- (ouderbijdrage en 
schoolreisje) 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverz
oek/index.html?trxid=yomBBhhMf2tY2
QyN1gb6LHhUsGSb4Wra  

 

 
 
Betaallink groep 8  € 110,- (ouderbijdrage en kamp) 
 
 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverz
oek/index.html?trxid=Gsr2QdPpOuC6P
ZF6c1E3c73CWZVh9ujD  
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TIPS VOOR DE VOORJAARSVAKANTIE 

JEUGDTHEATER 4+: HET ASTRONAUTJE 

ZONDAG 16 februari 2020, van 15:00 tot 15:50 | 
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,50 | niet-leden € 8,50 

 
Maak op speelse wijze kennis met de ruimtevaart, 
het leven als astronaut en met onze mooie maar 
kwetsbare planeet. 
Hoe word je een goede astronaut? Moet je hoog 
durven klimmen? Goed kunnen sporten? Weten 
waar de planeten staan? André het astronautje 
neemt je mee naar een bijzondere plek en verklapt 
daar een geheim…Maak op speelse wijze kennis 
met de ruimtevaart, het leven als astronaut én met 
onze mooie maar kwetsbare planeet. 
 
Het astronautje is geïnspireerd op de belevenissen 
en ervaringen van astronaut André Kuiper die meer 
dan een half jaar woonde en werkte in het 
internationale ruimtestation ISS. 

Kosten: Leden € 6,50 | niet-leden € 8,50 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
klantenservicebalies in de bibliotheek of direct via 
iDeal 

 
Koop kaarten via iDeal 
 

KUNSTENAARSKLAS: ZANDKUNST (7+) 

WOENDAG 19 februari 2020, van 11:30 tot 
13:00 | Almere Buiten EN Van 14:30 tot 16:00 | 

Almere Stad, het nieuwe lokaal  

Kosten: € 3,50 

 

Ga, samen met zandkunstenaar Justin, toveren met 
zand op een speciale lichttafel. 
In de kunstenaarsklas Zandkunst ga je toveren met 
zand. Zandkunstenaar Justin leert je de eerste 
eenvoudige technieken. Daarna kun je, op een 
speciale lichttafel, zelf je fantasie en creativiteit 
inzetten en de mooiste zandverhalen maken met je 
vingers.  

Met een camera vertonen we deze verhalen op een 
scherm. 
 
Kosten: € 3,50 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de 
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 

Koop kaarten via iDeal 

 

GAMEN: CRASH TEAM 
RACING (6-10 JR) 
ZATERDAG 22 februari 2020, van 12:00 tot 
16:00 | Bibliotheek Buiten 

Kosten: Gratis 

 
Kom kart racen met Crash Team Racing! Je kunt vrij 
spelen of meedoen aan een toernooi (met een leuke 
prijs). 
Vrij spelen is op volgorde van binnenkomst, van 
13.00-16.00 uur. Wil je meedoen aan het toernooi (er 
is plek voor 40 deelnemers), meld je dan vanaf 12.00 
uur bij de begeleiders. Uiteraard is er ook nu weer 
een leuke prijs te winnen. Het toernooi is van 13.00 - 
16.00 uur. 

 

FROZEN ACTIVITEITEN 
Wat doe jij in de vakantie? Doe mee met de Frozen 
activiteiten in Almere! In een zaal met podium, spotlight 
en muziek kun je meedoen met de Mini Frozen 
fotoshoot, cake en een fotolijstje versieren. Kom in je 
eigen Frozenjurk of leen een Frozenjurkje.  

Je krijgt 3 foto's die worden gemaakt voor een Frozen 
decordoek en worden verstuurd via WeTransfer. De 
Frozen cake wordt versierd met leuke benodigdheden 
en een Frozenplaatje van fondant. Een uitgeprinte foto 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3329;a_id=2011
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3494;a_id=2093


kun je meteen in je versierde fotolijstje doen. En 
natuurlijk is er lekkere limonade. 

 

http://www.starforamoment.nl/  
Zondag 16 februari 202012.30 - 14.30 uur 

VOORSTELLLING DRIE GRIMMIGE 
ROVERS 
Drie grimmige rovers wonen in een donkere wereld. Er 
is bijna geen kleur meer. Als ze dan ook nog eens 
worden bestolen, zijn de rapen gaar. De Rovers zijn 
vastbesloten om terug te vinden wat ze zijn kwijtgeraakt 
en zetten alles op het spel om ieders leven weer kleur 
te geven. 

Na succesvolle voorstellingen als De Gruffalo, de 
Fantastische Meneer Vos en De Waanzinnige 
Boomhut brengt Meneer Monster nu een nieuw 
visueel spektakelstuk. Geïnspireerd door cartoons, 
actiefilms, muziek en games is Rovers een supergave 
theaterbeleving voor jong en oud! 

Zondag 16 februari 14.00 uur 

http://www.kaf.nl/  

 

SCHAPENPRAATJES 
Het is weer tijd voor schapenpraatjes! Vanaf half januari 
worden er lammetjes verwacht bij alle 3 onze 
schapenrassen op de Schaapskooi in Almere Haven. 
Op dit moment lopen er Drentse Heideschapen, 
Flevolanders en Shetland schapen rond en deze 
rassen gaan komende periode in verschillende fasen 
lammeren. Tijdens de schapenpraatjes op dinsdag- en 
zondagmiddag leer je van alles over de verschillende 
rassen en maak je kennis met onze schapen, die 
verschillende taken vervullen.  

Als belangrijkste taak hebben de schapen het 
bestrijden van de Reuzenberenklauw, die welig tiert in 
het Vroege Vogelbos en het Beginbos. De kudde is dan 

ook het grootste deel van het jaar in de weides te 
vinden om zich tegoed te doen aan de vele 
berenklauwen. De schapen eten de toppen van deze 
planten, zodat ze geen bloemen kunnen vormen en 
zaad verspreiden.  

Verder zijn onze schapen leverancier van wol voor de 
Almeerse Wolunie. In de wolfabriek in de schaapskooi 
verwerken zij de wol van onze schapen tot een 
product.  

Op zondag 29 maart mogen de eerste lammetjes voor 
het eerst naar buiten en ben je tussen 12:00 en 16:00 
welkom op de lammetjes dag bij het Vroege Vogelbos! 

De schapenpraatjes zijn gratis te bezoeken en hoeven 
niet gereserveerd te worden.  

 

 Elke dinsdag en zondag t/m 25 februari 202015.45 - 16.15 uur 

Elke dinsdag en zondag t/m 25 februari 202015.45 - 
16.15 uur 

In de vakanties is het mogelijk dat er aangepaste tijden 
zijn, kijk voor de juiste tijden op 
www.stadennatuur.nl/vroege-vogelbos.nl/ 

SPEUREN NAAR SPOREN 
Kom in de voorjaarsvakantie met je gezin naar de 
Oostvaardersplassen en ga speuren naar sporen! 
Het is winter, de natuur lijkt zich te verstoppen, maar 
als je goed kijkt, kom je heus wel sporen tegen. De 
“weggetjes” van het edelhert, de pootafdrukken van een 
vogel of de poep van de vos. Natuurlijk zijn er ook 
knaag- en vraatsporen en sommige dieren laten een 
heel duidelijke geur achter. 
 
Ga op pad met kinderverrekijker en loepje en bekijk de 
natuur vanuit een andere hoek. De gids van 
Staatsbosbeheer neemt je mee en leert je te speuren. 
Leuk voor het hele gezin. Na afloop maak je een eigen 
fluitje van vlierhout. De allerkleinsten kunnen hun eigen 
vlierenfluitje beschilderen. 
 
Deze activiteit is op dinsdag en zondag in de 
voorjaarsvakantie. 
Prijs: € 6.00 
Kind t/m 12 jaar: € 5.00 
Adviesleeftijd: vanaf 6 jaar 

http://www.oostvaardersplassenalmere.nl/  

http://www.starforamoment.nl/
http://www.kaf.nl/
http://www.stadennatuur.nl/vroege-vogelbos.nl/
http://www.oostvaardersplassenalmere.nl/


KNALLENDE AVONTUREN IN DE 
VOORJAARSVAKANTIE 
Beleef knallende avonturen en spetterende uitdagingen 
in je vakantie! Outdoorpark SEC Almere heeft een 
vakantieprogramma vol superleuke activiteiten. Iedere 
dag is er iets spannends te beleven. 

Zo kun je mountainbiken, survivallen, boogschieten, 
vuurtje stoken, klimmen over junglebruggen, kruipen 
door camotunnels en nog veel meer! 

Om deel te nemen aan de vakantie uitjes kan je alleen 
komen of met je zus, buurjongen, nichtje - en meedoen 
aan een knallend avontuur tijdens je vakantie. 

Dinsdag t/m vrijdag en zondag vanaf 14.00 uur. 

http://www.outdoorparkalmere.nl/voorjaarsvakantie  

 

BOUW EEN ICOON MET LEGO  

Maak kennis met Almeerse iconische gebouwen. 
Iconen zijn hele bijzondere gebouwen. Kun jij bedenken 
over welke gebouwen we het dan hebben? We geven 
alvast een paar tips: hele bijzonder gebouwen zijn 
bijvoorbeeld het Klokhuis of de Rode Donders. Als je ze 
goed bekijkt zie je dat hun vorm en kleur anders dan 
anders zijn. Daardoor vallen ze extra op. Maar de kunst 
is om ze na te bouwen. Diezelfde middagen kun je ook 
een andere challenge aangaan: blind bouwen! Je ogen 
zien niet wat je handen bouwen! Spannend. 

Deze workshop vindt plaats in het Erfgoedhuis in 
Almere Buiten (Baltimoreplein 112). Er is heel veel 
LEGO® beschikbaar gesteld door KAF. De 
medewerkers van het Erfgoedhuis begeleiden de 
workshops en leggen alles uit over de bijzondere 
gebouwen in onze stad. Zo leuk was je 
voorjaarsvakantie nog nooit! 

https://kaf.nl/  

Dinsdag en woensdag om 13.00 uur 

ACTIVITEITEN IN HET ERFGOEDHUIS 
Wist je dat 10.000 jaar geleden hier ook al mensen 
leefden? En wist je dat jouw huis op de bodem van de 
Zuiderzee staat? Ontdek meer over de geschiedenis 
van onze stad in het Erfgoedhuis Almere. Tijdens de 
voorjaarsvakantie organiseert het Erfgoedhuis 
knutselactiviteiten, films en rondleidingen op maat voor 

kinderen. Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 
20 februari kun je als een echte archeoloog scherven 
plakken, mammoetmaskers maken of een katapult 
bouwen! 
http://www.almere.nl/erfgoedhuis  
Baltimoreplein 112, Almere-Buiten 

POPART WORKSHOP 
Deze workshopreeks draait om Popart, een bekende 
kunststroming die in de jaren ’50 ontstond. Ontdek wat 
Popart precies is, laat je inspireren door verschillende 
kunstenaars en technieken en maak je eigen 
kunstwerk. 
 
Deze workshop is toegankelijk voor  
kinderen vanaf 7 jaar. 

Woensdag 19 en 26 februari van 14.00-15.00 uur  
1,- per les  http://www.kleurincultuur.com/  

 

VOORSTELLING: LAMPJE 
Nee, een licht ben je niet, Lampje. Als je iets moet 
onthouden, vergeet je het en als je iets wil vergeten, 
komt het steeds weer terug in je hoofd.’ Lampje, de 
dochter van een vuurtorenwachter, komt in een 
stormachtig avontuur terecht. Alleen en verloren 
ontmoet ze geheimzinnige zeewezens, droevige 
kermisklanten en woeste piraten. En steeds overtreft ze 
zichzelf in dapper, volhardend en liefdevol zijn. 

Moniek Merkx maakt een theaterbewerking 
van Lampje, het succesvolle jeugdboek van Annet 
Schaap dat vier boekenprijzen won waaronder de 
Gouden Griffel. De voorstelling wordt geproduceerd 
door de makers van onder andere Hallo Familie, 
Liefde en Alleen op de Wereld. Lampje is een 
ontroerend en grappige voorstelling voor jong en oud! 

http://www.kaf.nl/  
Woensdag 19 februari om 15.30 uur 

 
Voor meer tips: 

https://www.visitalmere.com/nl/agenda/overzicht?or
der=desc&calendar_range=2020-02-14-2020-02-
23&page=2                       

  
 

  Fijne 
 

 

 

 

TEAM OBS DE ALBATROS 
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