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NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Woensdag starten de Nationale Voorleesdagen en zijn 
er extra activiteiten op het gebied van lezen in de 
school. Mocht u het leuk vinden om aan een klas, of 
groepjes kinderen, voor te komen lezen dan kunt u dit 
aangeven op het formulier dat op de deur van de klas 
van uw zoon/dochter hangt. De Voorleesdagen zullen 
worden afgesloten met het voorlezen van een zelf 
geschreven boek waar iedere groep een bijdrage aan 
levert komende week. 
 

 
PODIUMKUNSTEN GROEP 4 NIEUWE 
DATUM 
In verband met ziekte van beide leerkrachten konden 
de podiumkunsten van 13 december helaas niet 
doorgaan. De nieuwe datum wordt 9 april, de 
donderdag voor Pasen.  
 

 
SCHOOLVOETBAL 
Komend schoolvoetbaltoernooi hebben we 3 teams die 
mee gaan doen met het jaarlijkse toernooi. Aangezien 
de inschrijfperiode van het schoolvoetbal iets was 
verlengd hebben we nog extra leerlingen van groep 5 
en 6 kunnen inschrijven en zo ook een combinatieteam 
5/6 kunnen samenstellen. Voor het damesteam 7/8 
zoeken we nog een begeleider. Mocht u het leuk vinden 
dit team te begeleiden kunt u zich hiervoor aanmelden 
via een reactie op deze Nieuwsbrief. De wedstrijden 
zullen op woensdagmiddag plaatsvinden in februari of 
maart. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CITO’S – OP TIJD NAAR BED 
Ook komende week worden er nog Cito-toetsen 
afgenomen voor het 1e rapport. Wilt u ervoor zorgen dat 
uw zoon/dochter op tijd naar bed gaat en zo uitgerust 
mogelijk aan de toetsen kan beginnen. Wilt u 
dokters/tandarts afspraken ook zoveel mogelijk buiten 
schooltijd plannen (of even navragen bij de leerkracht) 
zodat uw zoon/dochter geen toetsen hoeft in te halen 
en met de rest van de klas mee kan doen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.  
 

 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage/ 
schoolreisje/kamp!!  
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.  
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
VOORSTELLING WOEZEL EN PIP 
Zou jij ook willen weten hoe het is om groot te 
zijn? Woezel en Pip kunnen niet wachten. Als de Wijze 
Varen even niet kijkt, glippen ze stiekem zijn nieuwe 
tijdmachine in. Naar het land van ‘nog niet gebeurd’. 
Een nieuw avontuur samen met hun vriendjes 
Buurpoes en Charlie. Laat je meevoeren naar de 
bijzonderste plekken in de Tovertuin, zing en dans mee 
met nieuwe liedjes, verwonder je over het schaduwspel 
en schuif naar het puntje van je stoel als alles mis lijkt 
te gaan en de vriendjes zich afvragen of ze ooit nog 
thuiskomen… 

Na de hitvoorstelling Op zoek naar de 
Sloddervos!  beleven Woezel en Pip in hun 
nieuwe familievoorstelling: Woezel & Pip en de 
Tijdmachine een groots avontuur. Een fantastische 
theaterervaring voor alle vriendjes van Woezel en Pip.   

Agenda: 
Woensdag 22 januari: Opening Nationale 

Voorleesdagen 

Woensdag 29 januari: Letterfeest groep 3 

Donderdag 30 en 

vrijdag 31 januari: Staking 

Maandag 3 februari: Roostervrije dag 

Woensdag 5 februari: Afsluiting Nationale 

Voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Maak voordat je naar de voorstelling komt een mooie 
tekening van de tijdmachine die jij zou bouwen en lever 
hem vóór de voorstelling in bij de Woezel & Pip-stand. 
Wie weet zie jij jouw kunstwerk terug op het podium! 
Ook kan er na de voorstelling gezellig geknuffeld 
worden met Woezel en Pip in de foyer! 

Zaterdag 18 januari  om 11.00 uur en om 14.00 uur in 
KAF http://www.kaf.nl/  

WORKSHOP THE INVENTORS: 
FLIPPERKAST (8+) 

18 januari 2020, van 14:30 tot 17:00 | 
Bibliotheek Buiten 

Kosten: € 12,50 

 
In deze workshop van The Inventors leer je alles 
over de zwaartekracht en de geschiedenis van de 
flipperkast. 
In deze workshop van The Inventors staan de 
zwaartekracht en de geschiedenis van de flipperkast 
centraal. Je komt meer te weten over Isaac Newton, 
de ontdekker van de zwaartekracht en natuurlijk 
gaan we ook een eigen flipperkast maken. Weet jij 
de moeilijkste baan te verzinnen? 
 
Kosten: € 12,50 

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

Koop kaarten via iDeal 
 

JEUGDTHEATER 3+: 
MOPPERDEMOPPERDEMOPPER 

19 januari 2020, van 15:00 tot 15:50 | Bibliotheek Stad, 
de nieuwe zaal 

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

 

Vrolijke moppervoorstelling over een mopperende 
eend die denkt dat niemand met haar wil spelen. 
Mopperdemopperdemopper gaat over een 
mopperende eend die denkt dat niemand meer met 
haar wil spelen. Maar heeft eend gelijk? Wij denken 
stiekem van niet. Kom kijken, luisteren en meedoen, 
vooral als je in een mopperige bui bent. Want van 
zo’n vrolijke moppervoorstelling wordt iedereen blij. 

 Mopperdemopperdemopper is een voorstelling 
van Theatergroep Ziezus. 
 
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 
 

 
BLOTE VOETEN WANDELING 
Op zondag 19 januari 2020 gaan we Barefoot wandelen 
in de Kemphaan te Almere. 
Stadslandgoed de Kemphaan is de plek waar je midden 
in de natuur kunt genieten van een avontuurlijk dagje 
uit. Het ligt niet ver buiten de stad dus je bent er zo! 

Wandelinstructeur Evert Aldewereld zal voor aanvang 
korte instructies geven hoe je het fijnst op blote voeten 
kunt wandelen. 
Daarna gaan je blootvoets het park in om te genieten 
van de natuur. 
Het wandelen op blote voeten zal in het begin wennen 
zijn, maar al gauw zal je ervaren dat je lekkere warme 
voeten gaat krijgen! 
Dit komt door de massage van je voetbed en dat je 
voetspieren aan het werk gezet worden. 

Twijfel of je een uur op blote voeten kunt lopen? Dat is 
geen probleem, neem gewoon je schoenen mee tijdens 
de wandeling. Er wordt gewandeld op verschillende 
ondergronden om een maximale ervaring op te gaan 
doen. 
De wandeling is geschikt voor jong en oud, kinderen 
graag onder begeleiding van een volwassenen. 
Na afloop zal er verse muntthee geschonken worden. 

Zondag 19 januari van 10.00-11.30 uur 
http://www.aldefit.nl/  
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