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SINTERKLAAS 
Zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland. 
Vindt u het leuk om ons te komen helpen aanstaande 
maandagmiddag van 13.15-15.15 uur om de school 
weer in de Sinterklaassfeer te brengen dan bent u van 
harte welkom! 
 
De groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels al de lootjes 
getrokken voor de surprises die dit jaar in het thema: 
“Hoe viert Europa Sint en Kerst” gemaakt zullen gaan 
worden, we zijn benieuwd naar de creaties hiervan! De 
leerlingen die mee willen doen aan de wedstrijd voor de 
leukste surprise moeten de surprise uiterlijk vrijdag 29 
november inleveren. De andere surprises moeten 
uiterlijk op dinsdag 3 december ingeleverd zijn. 
 
In de week van 25 november zal juf Patricia weer 
Pietengym gaan geven. 
 

 
 
Op woensdag 27 november mogen de leerlingen 
hun schoen zetten! 
 
Meer Sinterklaasnieuws in de volgende 
nieuwsbrief! 

 

 

 

 

 

 
HERFSTWANDELING 
Voor de herfstvakantie had groep 1/2B al een 
herfstwandeling gemaakt. Vorige week vrijdag waren  
de leerlingen van groep 1/2A op pad Aan de hand van 
de verzamelde bladeren etc. hebben de kinderen daar 
samen met hulpouders afgelopen week mooie 
kunstwerken van gemaakt! Vandaag was het de beurt 
aan groep 1/2C, ook zij kwamen met een zak vol 
herfstspullen terug. Benieuwd wat zij ervan gaan 
maken…. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NASCHOOLSE GYM 
Donderdag 21 november zal juf Patricia om 15.30 uur 
als naschoolse sport tik- en afgooispellen geven in de 
gymzaal. De kosten hiervoor zijn 2,50 of via een al in 
het bezit zijnde sportstrippenkaart 2,-. Opgeven kan via 
een formulier dat de leerlingen dinsdag meekrijgen. 

MARATHON ATHENE   

Ondanks 2 korte nachten, de warmte en de eerste 
30km alleen maar omhoog heb ik van deze marathon 
genoten. High fives met toeschouwers, sirtaki gedanst 
onderweg met een dansgroepje dat langs de weg 
stond, het was een feestje. Helaas wel kramp door het 

Agenda: 
Maandag 18 november: Mijn 1e concert 

lessen 5/6 

Versiermiddag Sint 

Woensdag 20 november: Studiedag – lln vrij 

Vrijdag 22 november: Gevleugeld podium 

1/2A 

Maandag 25 november: Mijn 1e concert 

lessen 5/6 

Vrijdag 29 november: Gevleugeld podium 8B 

Maandag 2 december: Mijn 1e concert 

lessen 5/6 

 19.00 uur Mijn 1e 

Concert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



klimmen tussen de 25-30 km dus tempo aan moeten 
passen maar het was bijzonder om na 42,2km te 
finishen in het oude Olympische Stadion van Athene, 
dat geheel in marmer is uitgevoerd en waar we de 
volgende dag nog even een kijkje hebben genomen 
toen het leeg en bijna opgeruimd was. Helaas was het 
te warm om het T-shirt dat ik van de ouders heb 
gekregen te dragen, maar heb nog genoeg loopjes op 
het programma staan waarbij ik deze aan kan trekken!  
  

 
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
De bakken met gevonden voorwerpen zitten alweer 
helemaal vol. Wilt u even kijken of er iets van uw kind 
bij zit. Schoenen, handdoeken, kleding etc. Spullen die 
niet worden opgehaald gaan naar het goede doel. 
 

OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Gelukkig hebben al veel ouders het betreffende bedrag 
voor dit jaar direct overgemaakt. Mocht u dit nog niet 
hebben gedaan, verzoeken wij u om dit 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). 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. Eventueel  kunt u het 
bedrag ook in termijnen betalen in overleg met de 
administratie. 
 
 

DIT IS OOK HET WIJKTEAM: HELP JIJ HET 
SINTERKLAASPAKHUIS VULLEN? 
Het wijkteam heeft veel verschillende kanten. Zo kun je 

met een vraag rondom schulden of voor dagbesteding, 

huishoudelijke hulp, het doen van vrijwilligerswerk en 

activiteiten in de wijk bij het wijkteam terecht. Soms 

organiseert het wijkteam zelf ook activiteiten, zo ook het 

sinterklaaspakhuis.  

 

De Sint heeft vernomen dat kinderen thuis vaak 

speelgoed hebben liggen waar lang niet altijd meer 

mee gespeeld wordt. Ook zijn er kinderen voor wie 

sinterklaas vieren en pakjes krijgen niet 

vanzelfsprekend is. De wijkteams van Almere Buiten 

hebben daarom – naar een initiatief uit Almere Haven –  

het sinterklaaspakhuis opgezet, zodat ieder kind een 

cadeautje kan krijgen. Op de flyer ziet u waar, wanneer 

en hoe. 

 

Alleen speelgoed inbrengen, zonder er speelgoed voor 

terug te hoeven, is zeker ook welkom. Ieder jaar blijft er 

speelgoed over, dat het wijkteam weggeeft aan een 

goed doel voor kinderen. Heb je geen speelgoed om in 

te leveren en wil je jouw kind wel een pakje geven uit 

de zak van sinterklaas, meld je dan bij je eigen 

wijkteam. 

 

Het sinterklaaspakhuis wordt georganiseerd door de 

wijkteams van Almere Buiten. Voor meer informatie: 

neem contact op met Aranka Verheugd, 

afeverheugd@almere.nl of 0636344762. 
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TIPS VOOR HET WEEKEND 

SINTERKLAASINTOCHT ALMERE HAVEN 
Hij komt, hij komt! Zaterdag 16 november is het weer 
zover. Dan komt Sinterklaas weer aan in Nederland. In 
de ochtend komt hij traditiegetrouw per botter aan in de 
Havenkom van Almere Haven. Daar verwelkomt 
burgemeester Franc Weerwind Sint en zijn Pieten. 
Vanaf 10.30 uur zijn er al heel veel Pieten in de 
havenkom aan de slag om alles tiptop in orde te 
maken. Sinterklaas vaart dan om ca. 11.30 uur binnen 
op een vloot van botters en aken (voor zijn stoomboot 
is het te ondiep in Almere Haven). Na de optocht in de 
havenkom rijdt hij naar de Markt. Het feestelijke 
programma start daar om 12.45 uur voor de deur van 
Corrosia. 

 

SINTPARADE 

 

Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas met de 
Sintparade aan in Almere Centrum.  

Omdat de Esplanade dit jaar is afgesloten, komt de Sint 
op de historische blusboot Jan van der Heijde II aan in 
het haventje aan het Weerwaterplein. Daar wordt hij 
welkom geheten door de locoburgemeester en de 
voorzitter van de ondernemersvereniging van Almere 
Centrum. Vanaf 14.00 uur start het programma op het 
Weerwaterplein. De Sint komt daar om 14.45 uur aan. 
Om 15.30 uur start de parade vanaf de Media Markt via 
het Forum, De Diagonaal en de Stationsstraat naar het 
Stationsplein. 

14.00: Start programma 
14.45: Aankomst Sinterklaas 
15.30: Start parade; route Forum, Diagonaal, 
Stationsstraat en Stationsplein. 

SINTERKLAASSPEURTOCHT 
Kom samen met je kinderen naar Buitencentrum 
Almeerderhout en speur naar de pakjes van 
Sinterklaas. De pieten hebben stiekem cadeautjes in 
het bos verstopt en de Sint wil ze natuurlijk graag terug. 
Tijdens de speurtocht helpen de kinderen Sinterklaas 
een handje door op zoek te gaan naar de pakjes. De 

boswachter heeft een speciale route uitgezet die je zelf 
kunt lopen. Klaar met speuren? De kids mogen bij het 
buitencentrum grabbelen. Daar heeft de Sint een leuke 
verrassing achtergelaten... 

Contact 

Almeerderhout 
Kemphaanlaan 4 
1358 AG ALMERE 

Plan je route 
 

WANNEER 

 Zondag 17 november 2019 10.00 - 16.00 uur 

 Woensdag 20 november 2019 10.00- 16.00 uur 

 Donderdag 21 november 2019 10.00-16.00 uur 

 Vrijdag 22 november 2019 10.00 - 16.00 uur 

 Zaterdag 23 november 2019 10.00 - 16.00 uur 

 Zondag 24 november 2019 10.00 - 16.00 uur 

 Woensdag 27 november 2019 10.0 - 16.00 uur 

 Donderdag 28 november 2019 10.00-16.00 uur 

 Vrijdag 29 november 2019 10.00 - 16.00 uur 

 Zaterdag 30 november 2019 10.00 - 16.00 uur 

 Zondag 1 december 2019 10.00 - 16.00 uur 

 Woensdag 4 december 2019 10.00 - 16.00 uur 

 Donderdag 5 december 2019 10.00 - 16.00 uur 

 

JEUGDTHEATER 4+: PIET REDT HET 
SINTERKLAASFEEST 

17 november 2019, van 15:00 tot 15:50 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

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

 
Het is druk in het kasteel van Sinterklaas  
want er moeten veel cadeautjes worden 
ingepakt. Maar hè? Waar is de mijter van Sinterklaas 
gebleven? 
Piet pakt nog even snel het laatste cadeautje in want 
het is weer een drukte van jewelste in het kasteel 
van Sinterklaas. Zo... klaar om te gaan. Maar hè? 
Waar is de mijter van Sinterklaas gebleven? Zou de 
trol er iets mee te maken hebben?  
 
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://www.google.com/maps/dir/Current+Location/52.339492%2C5.271368
https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/52.339492%2C5.271368
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2909;a_id=1792

