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VOORAANKONDIGING STAKING 
Zoals u wellicht al in het nieuws hebt voornomen is er 
weer een nieuwe landelijke staking aangekondigd op 6 
november aanstaande. Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
treft u hierover een brief aan van ons bestuur. Er zal 
een inventarisatie plaatsvinden binnen ons team naar 
de stakingsbereidheid van de leerkrachten, afhankelijk 
daarvan zal onze school wel/niet gesloten zijn op 6 
november. Afgaande op de stakingsdagen van vorig 
jaar kunt u er vast rekening mee houden dat de school 
wellicht gesloten is deze dag en eventuele opvang 
regelen. Wij rekenen op begrip van u en houden u op 
de hoogte.  
 
 

 
NIEUW MR LID 
In verband met het vertrek van juf Lieselotte was de 
Medezeggenschapsraad op zoek naar een nieuw lid uit 
de personeelsgeleding. Juf Ellen heeft zichzelf 
verkiesbaar gesteld. Daar er verder geen sollicitanten 
waren hoefde er geen verkiezing plaats te vinden en zal 
zij vanaf de volgende vergadering zitting nemen in de 
MR. Veel succes en van harte welkom namens de 
leden van de MR:  juf Irene, juf Ianthe, Iddo van Bakel, 
Chris Brenner en Fatiha Ramdan.  
 

 
PARKEREN VOOR DE SCHOOL 
Helaas moeten wij regelmatig ouders aanspreken die 
op de stoep voor de school op de gele streep 
geparkeerd staan. De streep ligt daar niet voor niets 
aangezien het tot onoverzichtelijke situaties lijdt als 
ouders daar hun auto’s parkeren. Kinderen/ouders die 
daar over moeten steken met de fiets hebben geen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
goed zicht op de weg en zien verkeer van de andere 
kant vaak niet aankomen als daar auto’s geparkeerd 
staan. Wij verzoeken u dan ook een veilige parkeerplek  
te zoeken als u uw kind met de auto naar school brengt 
voor de veiligheid van de andere kinderen en ouders 
van de school. 
 

STEWARDES IN DE KLAS 
Vorige week vrijdag kregen de groepen 1/2 bezoek van 
een echte stewardes in de klas! In het kader van het 
thema van de kinderboekenweek “Op reis” kwam Britt, 
moeder van Luc en Daan (en Sven inmiddels van 
school) iets vertellen over haar werk als stewardes bij 
Transavia. Ze had hiervoor ook een trolley 
meegenomen om te laten zien wat daar allemaal in zit. 
De kinderen en juffen vonden het een superleuke les 
en reizen iedere dag ergens anders heen in hun 
denkbeeldige vliegtuig op de gang. Bij deze nogmaals 
hartelijk bedankt Britt namens alle kinderen en 
kleuterjuffen. 
 

 
 

 
TINY FOREST - MEETLES 
Afgelopen voorjaar hebben de huidge groepen 6 en 7 
het 8e (en tot nu toe het laatste) Tiny Forest aangelegd. 
Er kwam daarom afgelopen maandag een delegatie 
van de Gemeente, IVN Nederland en andere 
initiatiefnemers van Tiny Forests een kijkje nemen in 
ons bos. Ze waren erg tevreden met hoe het eruit zag 
en erbij stond.  
Na het planten is er nog niet zoveel met het bos 
gedaan. Dit omdat de leerkrachten eerst nog een 
workshop en een leskist zouden krijgen met 
voorbeelden om het bos vanaf groep 1 t/m groep 8 te 
gaan gebruiken voor een eventuele buitenles. Deze 
workshop zal op de eerstvolgende studiedag van het 
team plaatsvinden.  

Agenda: 
Maandag 21 okt-25 okt: Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober: Mijn 1e concert 

Woensdag 30 oktober: Meetles Tiny Forest 

Vrijdag 8 november: Gevleugeld podium 3A 

Maandag 11 november: Mad Science show 

Vrijdag 15 november: Gevleugeld podium 8A 

Maandag 18 november: Versiermiddag Sint 

Woensdag 20 november: Studiedag – lln vrij 

Vrijdag 22 november: Gevleugeld podium 

1/2A 

Vrijdag 29 november: Gevleugeld podium 8B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Naar aanleiding van deze studiedag zullen we ook 
kijken hoe we het onderhoud vorm gaan/of moeten 
geven. Hiervoor hebben we al een aanmelding van een 
ouder uit groep 7 bereidt gevonden om dit met 
enthousiaste leerlingen op zich te nemen.  
Na de herfstvakantie, op 30 oktober as., krijgen de 
leerlingen van de groepen 5 een meetles en daarbij een 
bomenpaspoort. Ze krijgen dan een boom toegewezen 
of mogen er een uitzoeken en maken daar een 
paspoort van. Ze gaan de bomen opmeten om te kijken   
hoe hoog de boom nu is (deze zal dan later in het 
schooljaar nog een keer worden gemeten), welke 
beestjes er op de boom leven en welke eronder, hoe de 
bladeren eruit zien etc. Mocht u het leuk vinden om 
hierbij aanwezig te zijn dan bent u van harte welkom 
om te komen kijken of de kinderen waar nodig helpen. 
De 1e les is van 9.00-10.00 uur voor groep 4/5 de les 
voor groep 5 is van 11.00-12.00 uur.  
 

 
HERFSTWANDELING 
Vanmorgen ging de groep kleuters van 1/2B op 
avontuur naar het Verzetsbos voor een 
herfstwandeling. Het weer was ook nogal herfstachtig 
dus dat kwam mooi uit! 
Er werd lekker door de modder gelopen op zoek naar 
paddenstoelen, herfstbladeren, kastanjes en kabouters.  
Het 10-uurtje werd met een picknick opgegeten op het 
grote grasveld wat bij het bos ligt en was ook helemaal 
gezellig. Alle ouders die mee waren en hebben gereden 
heel hartelijk bedankt namens juf Ianthe (en Mariëlle) 
en de kinderen. Ze hebben een heerlijke ochtend 
gehad en wij hopen u ook! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIJN 1E CONCERT – groepen 5/6 

Op maandag 28 oktober a.s. starten de groepen 5 en 6 
met Mijn Eerste Concert!. Mijn Eerste Concert! is een 
muziekproject van 6 weken waarin de kinderen op een 
echt instrument muziek leren spelen en hun eerste 
concert zullen geven met een groot orkest. 

Hierbij wordt perfect samengewerkt tussen de 
basisschool, muziekvereniging en professionele musici. 

 Week 1 introductie les muziek (in de klas tijdens 
schooltijd). 

 Week 2, 3, 4 en 5 muzieklessen (in de klas tijdens 
schooltijd). 

 Week 6 Afsluitend concert door de kinderen + orkest. 
Het concert vindt plaats na schooltijd op maandag 2 
december a.s. om 19.00 uur (o.v.) 

De kinderen kunnen kiezen voor het leren bespelen van 
cornet of een ander instrument. Tijdens de 
muzieklessenserie komen er vakdocenten 
(tegelijkertijd) de lessen verzorgen. De kinderen worden 
(zoveel mogelijk rekening houdend met hun keuze) 
over deze docenten verdeeld. Uiteraard is het, in 
overleg tussen muziekvereniging en bassischool, ook 
mogelijk de instrumentenkeuze te beperken. Speciaal 
voor het lesgeven aan grote groepen is door Mijn 
Eerste Concert! een digitale methode ontwikkeld 
gebruikmakend van moderne media en digibord. 
Muziekinstrumenten worden door Mijn Eerste Concert 
ter beschikking gesteld aan de leerlingen. De leerlingen 
krijgen in de lesperiode een muziekinstrument mee 
naar huis. Thuis kunnen ze oefenen op het instrument 
met ondersteuning van de speciaal hiervoor 
ontwikkelde website 
https://mijneersteconcert.nl/jneersteconcert.nl 

 De lessen worden verzorgd door professionele musici. 

 Het afsluitende concert vindt plaats in combinatie met 
de samenwerkende muziekvereniging. 

 Speciaal ontwikkelde methode gebruikmakend van 
moderne media. 

 Leerlingen krijgen tijdens de lesperiode een 
muziekinstrument mee naar huis. 

 Lesperiode op afspraak. 

 Les duur (in overleg) 45 of 50 minuten. 

Na deze lessen krijgen de leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 de mogelijkheid om verder te gaan met deze 
instrumenten als naschoolse activiteit waarvoor er 
subsidie beschikbaar is gesteld door de gemeente.  

 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Om activiteiten zoals sportdag, Sinterklaas, Kerst te 
kunnen organiseren en culturele vorming aan de hand 
van excursies, voorstellingen, workshops te laten 
plaatsvinden vragen wij u om een vrijwillige eigen 
bijdrage van  € 22,50 per leerling. Zonder de betaling 
hiervan kunnen wij dit soort leuke/leerzame activiteiten, 
die belangrijk zijn voor de algemene ontwikkeling van 
uw kind, niet meer organiseren. 
Het jaarlijkse schoolreisje kost € 32,50 en het kamp 
voor groep 8 € 87,50.  
Voor de groepen 1 t/m 7 wordt dan het totaalbedrag 
voor dit schooljaar € 55,- per leerling. Het totaal voor 
leerlingen van groep 8 is € 110,-.  
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. 
 
 
 

 

https://mijneersteconcert.nl/


 
 
TIPS VOOR DE VAKANTIE 
 
 
KABOUTERDAG ALMEERDERHOUT 
Op deze dag staat bij Buitencentrum Almeerderhout 
alles in teken van de kabouter, dus kom met je kinderen 
naar het Almeerderhout! Er worden vele 
kabouteractiviteiten georganiseerd: luister naar de 
mooiste kabouterverhalen, wordt geschminkt als échte 
kabouter, knutsel je eigen kabouter van hout of ga op 
stap om kabouters te zoeken in het bos. Veel 
kabouterplezier! 
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbo
ssen-almere/kabouterdag-almeerderhout 
Zaterdag 19 oktober van 12.00-16.00 uur 
 
 
 

MIDDELEEUWS FESTIVAL 
Dit hele weekend is er veel te zien en vooral ook veel te 
doen op het Muiderslot! Beleef de middeleeuwen en 
maak kennis met echte ridders. Bewonder hun wapens 
en neem een kijkje bij een spannend gevecht. Er wordt 
zowel binnen als buiten het kasteel middeleeuwse 
muziek gemaakt, er wordt gekookt en geproefd en veel 
meer. 
 
Veerdienst Almere neemt je op zaterdag 19 oktober 
vanaf Marina Muiderzand mee naar het middeleeuwse 
kasteel in Muiden. We meren direct bij de steiger van 
het Muiderslot aan. Een bezoek aan het kasteel duur 
2,5 uur, met boottocht duurt het 4 uur en een kwartier. 
Wil je zeker zijn van een plek aan boord, boek dan ruim 
op tijd. 
Zaterdag 19 oktober 13.15-17.15 uur  
 

 
 

SEC SURVIVAL IN DE VAKANTIE 
Beleef knallende avonturen en spetterende uitdagingen 
in je vakantie! Outdoorpark SEC Almere heeft van 20 
t/m 27 oktober een programma vol superleuke 
activiteiten. 
 
Zo is er Expeditie Robinson, boogschieten, survivallen, 
klimmen over junglebruggen, kruipen door camotunnels 
en nog veel meer! 
 
Je kan alleen komen - of met je zus, buurjongen, 
nichtje, ouders, of verzorger - en meedoen aan een 
fantastisch avontuur tijdens je vakantie.  

 

HALLOWEENRUN OR WALK 
De Halloween Run is iets voor waaghalzen. Iets heel 
anders dan een ‘normale wedstrijd’. Want al hardlopend 
of wandelend door het centrum van Almere Buiten kom 
je op vrijdag 25 oktober zombies, enge clowns en tal 
van andere schrikeffecten en gruwelijke taferelen 
tegen. Durf jij de uitdaging aan? 
 
Een gezellig spektakel wordt het sowieso! En natuurlijk 
zouden we het leuk vinden als je zelf ook verkleed 
komt. Na afloop wacht er op iedere deelnemer een 
prachtige medaille en een goodiebag! https://start-2-
finish.nl/  

Meer uitjes kunt u vinden op: 

https://www.visitalmere.com/nl/agenda 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/ 

https://www.stadennatuur.nl/ 

 

 

 

Fijne herfstvakantie!! 
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