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VERKIEZINGEN  
Woensdag 20 maart aanstaande is de Albatros een 
stemlocatie voor de Provinciale Verkiezingen. Het 
stemlokaal is net als voorgaande jaren in het 
Zeemeeuwplein. Wij verzoeken u het Zeemeeuwplein 
deze dag niet te gebruiken als doorgang naar de 
verschillende vleugels maar gebruik te maken van de 
hal bij de hoofdingang om van de ene naar de andere 
vleugel te gaan, zodat de medewerkers van het 
stemlokaal niet iedere keer gestoord worden. U mag 
natuurlijk wel naar binnen om te gaan stemmen via de 
ingang naast de bibliotheek. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 

 
INSCHRIJVING AVONDVIERDAAGSE 
In verband met de verkiezingen op 20 maart is de 
inschrijving voor de avondvierdaagse verplaatst naar 
woensdag 27 maart. De avondvierdaagse zal van 
dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni plaatsvinden. De kosten 
zijn € 5,50 per kind, ouders lopen gratis mee. De 
afstand is 5km per avond. Er zal iedere avond een stop 
zijn met drinken en iets te eten voor de kinderen en 
koffie/thee/drinken en iets te eten voor de ouders. Op 
de laatste avond ontvangen de kinderen een medaille 
en oorkonde en nog iets lekkers!!  
De inschrijving zal woensdag 27 maart plaatsvinden op 
het Zeemeeuwplein van 8.30-9.30 en van 12.00-12.30 
uur. Graag contanct, gepast betalen. Wij hopen 
natuurlijk weer op een grote opkomst!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANNENKOEKENDAG 22 MAART 
Wij hebben ons “restaurant” vrijdag 22 maart om 11 uur 
helemaal vol zitten met opa’s/oma’s of oudere 
buurtgenoten van leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 en 
een paar van groep 6A. Het is helaas niet de bedoeling 
dat ouders hierbij aanwezig zijn. Groep 6A zal de 
pannenkoeken deze dag gaan bakken en de groepen 1 
t/m 4 zullen een optreden verzorgen. Ook zullen er als 
er genoeg tijd is nog spelletjes met de kinderen worden 
gedaan.   

 
 
EXCURSIE JOODS HISTORISCH 
KINDERMUSEUM 
De groepen 5 t/m 8 gaan komende weken met de bus 
naar het Joods Historisch Museum. Deze groepen 
krijgen hier nog een aparte Digiduif/SchouderCom over.  

Het Kindermuseum is een museum speciaal voor 
kinderen dat zich bevindt in het Joods Historisch 
Museum. Het maakt onderdeel uit van het Joods 
Cultureel Kwartier. Zij kunnen met het ticket van het 
Joods Historisch Kindermuseum ook gratis een bezoek 
brengen aan de Portugese synagoge, het Nationaal 
Holocaustmuseum en de Hollandse Schouwburg 

Op speelse wijze maken kinderen hier kennis met het 
joodse leven en de joodse tradities. Het museum is 
ingericht als een huis van een joodse familie met zes 
kamers. Kinderen kunnen dagelijks broodjes bakken in 
de koosjere keuken, Hebreeuws leren in de 
studeerkamer of samen muziek maken in de 
muziekkamer.  

Dit soort excursies kunnen alleen gemaakt worden door 
de betaling van de eigen bijdrage.  

 

ONZE SCHOOL KRIJGT EEN TINY FOREST 

Na een aanvraag gedaan te hebben bij IVN 
Natuureducatie Flevoland krijgen wij als 1e locatie in 
Almere Buiten (en als 7e locatie in heel Almere) een 
Tiny Forest. Een klein bos zo groot als een tennisbaan 
met een buitenlokaal. De hovenier komt binnenkort 
langs om een ontwerp hiervoor te maken. De groepen 5 
en 6 zullen de bomen dan hoogstwaarschijnlijk op 12 
april gaan planten en krijgen daarvoor nog een 
“voorpret les”.  De leerkrachten krijgen een workshop 
en er zijn lessen aan verbonden voor de groepen 1 t/m 
8 welke gedurende het jaar gegeven kunnen worden. 

 
 
 

Agenda: 
 

Dinsdag 19 maart:  W4Kangoeroe 

Woensdag 20 maart:  Provinciale  

    Verkiezingen 

Vrijdag 22 maart: Pannenkoekendag 

opa’s en oma’s 1 t/m 

4 – 6A 

Maandag 25 maart: MR vergadering 

Woensdag 27 maart:  Inschrijving  

    Avond4daagse (ipv  

    20 maart) 

Donderdag 28 maart:  Schoolfotograaf 

Vrijdag 29 maart:  Schoolfotograaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
NASCHOOLSE GYM 
Aanstaande woensdag zal juf Patricia als naschoolse 
gym “zelfverdediging” geven voor leerlingen uit de 
groepen 3 t/m 8. Zij kunnen zich voor woensdag 20 
maart opgeven via het inschrijfformulier dat ze 
maandag mee kunnen nemen.   

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Eind deze maand komt de schoolfotograaf. Wij moeten 
nog even kijken of het qua planning lukt om de 
broertjes/zusjes foto’s van kinderen die allemaal al op 
school zitten onder schooltijd te maken, anders zullen 
die op vrijdagmiddag (roostervrij) gemaakt kunnen 
worden. 
De individuele foto’s zullen de 28e worden gemaakt. De 
groepsfoto’s waarschijnlijk vrijdag. Maar u hoort dit nog. 

 
BETALING 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS/KAMP 
Het onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch 
om een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen 
excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele 
voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag 
etc. kunnen organiseren.  

Helaas hebben wij nog niet van iedereen de 
bijdrage/betalings schoolreis/kamp mogen ontvangen. 
Aangezien het schoolreisje en het kamp er alweer 
aankomen, verzoeken wij u het betreffende bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken, of contant te betalen 
bij de administratie.  

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 zijn 
vastgesteld op 55,- euro (22,50 eigen bijdrage, 32,50 
schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. Leerlingen die na 
1-1-2019 op school zijn gekomen betalen 10,- eigen 
bijdrage en 32,50 schoolreisje.  

Voor groep 8 110,- euro (eigen bijdrage 22,50, 87,60 
kamp). Dit bedrag kan worden overgemaakt op NL22 
INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De Albatros, onder 
vermelding van de naam van uw kind en de groep 
waarin hij/zij zit. 

 

INSCHRIJVEN 4-JARIGE 

BROERTJES/ZUSJES – VERHUIZINGEN 
Het volgende schooljaar lijkt nog ver weg maar wij zijn 
alweer druk bezig met de formatie voor het komende 
schooljaar. Mocht u nog kinderen hebben die komend 
schooljaar 4 jaar worden maar nog niet zijn 
ingeschreven dan kunt u bij Miranda een 
inschrijfformulier ophalen en inleveren. Mocht u in de 
zomervakantie gaan verhuizen en uw kinderen dan 
eventueel bij een andere school in gaan schrijven willen 
wij dit ook graag op tijd weten. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 

 
Er zijn morgen tijdens de stakingsdag 
allerlei activiteiten in de Nieuwe 
Bibliotheek voor kinderen georganiseerd. 
www.denieuwebibliotheek.nl  

 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 

SURVIVAL TRAINING MET MARSHALL 
VAN PAW PATROL 
Wil jij net zo’n goede brandweerman worden als 
Marshall van Paw Patrol? Dat komt goed uit! Marshall 
geeft op 17 maart een training samen met onze 
Pandabeer op Outdoor park SEC Survivals. 

Je leert deze middag klimmen, hindernisbanen nemen 
en zelfs nog even door de moddertunnel als je dat wilt. 
 
Marshall zal er voor zorgen dat de training goed bij je 
past qua leeftijd en motoriek, want plezier staat voorop! 
Zondag 17 maart 2019 Vanaf 14:00 tot en met 16:00 
http://www.sec-survivals.nl/ 
 

 

 
SCHAPENPRAATJES 
In aanloop naar de dag die in het teken staat van 
schapen vertelt Stad & Natuur een maand lang op 
dinsdag en zondag over de nieuwe schapenrassen bij 
de schaapskooi in het Vroege Vogelbos. 

Het is een bijzonder jaar voor schapenpraatjes! Niet de 
gebruikelijke babyboom, niet de gebruikelijke schapen. 
Stad & Natuur mag namelijk dit jaar 3 nieuwe 
schapenrassen op de Schaapskooi in Almere Haven 
verwelkomen: Drents Heideschapen, Flevolanders en 
Shetland schapen. Tot en met 9 april zijn er weer elke 
dinsdag en zondag schapenpraatjes. Leer dit jaar alles 
over de nieuwe rassen en maak kennis met onze 
nieuwe schapen, en als je mazzel hebt Drentse 
Heideschaap lammetjes! Op 14 april sluiten we het 
lammetjesseizoen toch af met een heus Schapenfeest 
bij de schaapskooi in het Vroege Vogelbos. De 
schapenpraatjes zijn gratis. 
 
https://www.stadennatuur.nl/vroege-vogelbos.nl/ 
 

 
  

http://www.denieuwebibliotheek.nl/
http://www.sec-survivals.nl/
https://www.stadennatuur.nl/vroege-vogelbos.nl/


JEUGDTHEATER 4+: ELINS 
HUISKABOUTER 

17 maart 2019, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad, 
de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

 
Jacobus Wieman, één van Nederlands meest 
bekende poppenspelers, vertelt het avontuur van 
Tjovik, een kleine Noorse huiskabouter. 
In Noorwegen en Zweden wonen tomten: 
huiskabouters. Een paar keer per jaar vieren deze 
kabouters feest met elkaar en vertellen ze elkaar 
verhalen. Tijdens zo’n feestavond luistert Tjovik, de 
kleinste huiskabouter, naar zijn opa die vertelt over 
de trollen die op deze feestavond in hun grot de 
gestolen schatten tellen. Tjovik wil daar zelf wel gaan 
kijken. Misschien kan hij voor Elin, het liefste 
mensenkind dat hij kent, een ketting vinden... Maar is 
dit nu wel een goed idee?  
 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

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

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2622;a_id=1625

