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IN MEMORIAM 
Woensdag hebt u een SchouderCom bericht ontvangen 
waarin wij u informeerden over het plotselinge 
overlijden van meester Luppo Tooms, echtgenoot van 
juf Tanja. De kinderen hebben mooie tekeningen 
gemaakt en neergelegd bij zijn gedenkhoekje, namens 
juf Tanja alvast heel hartelijk bedankt voor alle lieve 
kaartjes, bloemen etc. het doet haar goed. Aanstaande 
dinsdag zal er in besloten gezelschap afscheid van 
meester Luppo worden genomen. Misschien wilt u dan 
thuis om 13.30 uur een kaarsje aan steken om op deze 
manier tijdens de afscheidsbijeenkomst toch nog een 
beetje met juf Tanja in verbinding te staan.  
 

 
  

HET RAPPORT 
Vandaag ontvangt uw kind het rapport. 
In het rapport evalueert de leerkracht wat uw kind de 
afgelopen periode heeft geleerd en bereikt. Zoals u zult 
begrijpen is het rapport nu niet compleet. In verband 
met de lockdown heeft de leerkracht de afgelopen 
weken op een andere manier les moeten geven. Het 
thuisonderwijs heeft veel gevraagd van de leerkrachten, 
kinderen en ook u als ouder. De belevingswereld van 
uw kind zag er nu plotseling anders uit. De ouder die nu 
de leerkracht was en de leeftijdsgenoten en de 
leerkracht via een beeldscherm zien. Het was een 
uitdaging voor ons allen om dit te doen. We kunnen 
stellen dat dit redelijk is gelukt. Achteraf is het fijn om te 
bedenken hoe iedereen dit gedaan heeft en wat het ons 
heeft gebracht. 
 

 

 

 

 

 

 

De methode toetsen zijn gedurende de lockdown 
nauwelijks afgenomen en ook de Cito-toetsen niet. 
Deze gegevens ontbreken dan ook in het rapport. Dit 
geldt niet voor groep 8. De betreffende ouders hebben 
een apart bericht hierover ontvangen. 
Uiteraard worden de Cito toetsen nog afgenomen. Wij 
zijn voornemens om de toetsen een week na de 
voorjaarsvakantie af te nemen. Wij hopen de resultaten 
met u te kunnen delen tijdens het rapportgesprek. 
Na de vakantie ontvangt u meer informatie over het 
afnemen van de Cito-toetsen en het rapportgesprek.  

 
INTRODUCTIE VAN DE 7 GEWOONTEN 
“THE LEADER IN ME” 
In augustus is het Albatros team gestart met een 2-

daagse introductietraining van “the leader in me”. Deze 

aanpak is gebaseerd op de zeven eigenschappen/ 

gewoonten van effectief leiderschap. Deze zijn 

opgesteld door auteur en docent Stephen Covey. 

In het onderwijs ligt de focus niet meer op 

kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van 

de leerlingen onder meer dat ze eigen 

verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend 

kunnen denken en goed kunnen samenwerken. 

The leader in me is een transformatieproces voor de 

hele school. 

 

Tijdens de studiedag op 18 januari hebben de 

leerkrachten activiteiten uitgewerkt passend bij de 7 

gewoonten om deze in 8 weken aan de kinderen te 

introduceren. Na de voorjaarsvakantie gaan we 

hiermee in alle groepen aan de slag. We zullen met een 

introductieweek starten en vervolgens wordt er per 

week een gewoonte  geïntroduceerd door middel van 

een aantal activiteiten.  

In de introductieweek starten we in alle klassen met het 

maken van een boom. Aan deze boom zullen de 7 

gewoonten in de volgende weken worden gekoppeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 
22 t/m 26 februari:   voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uitleg bij de boom van de 7 gewoonten: 

 

De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening, daarom 

staat de boom stevig en kan niet zomaar omvallen. Met 

de wortels begint dan ook het leertraject met de 

kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over 

jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen 

op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je 

zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker 

wordt, bang bent, maar grip  krijgt op sociale situaties 

en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet. 

De stam staat symbool voor jou en je relaties met 
anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg 
naar de ander, naar samen en samenwerking. De 
gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren 
win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze 
leren te luisteren met hun oren en hun hart (eerst 
begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de 
samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien 
wel tot een derde, nog beter idee leiden (synergie). 
  
De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en 
groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! 
Dat wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf 
voedt, letterlijk en figuurlijk. Mentaal (hoofd), door jezelf 
te voeden met bijvoorbeeld mooie boeken en muziek, 
sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken 
die je lief zijn, of inspireren. Spiritueel (ziel), door te 
mediteren of rust te vinden in de natuur. En fysiek 
(lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten 
en op tijd naar bed te gaan. Gewoonte 7 gaat hierover. 
 
Graag nemen we u mee in dit proces en zullen we u de 

komende weken verdere uitleg geven over de 7 

gewoonten. 

 
VERHUIZIINGEN/INSCHRIJVINGEN 
De zomervakantie lijkt nog ver weg, maar om een 
inschatting te maken voor het komende schooljaar 
willen wij graag weten of er nog leerlingen zijn die gaan 
verhuizen en daardoor misschien naar een andere 
school gaan.  
Mocht u een zoon/dochter hebben die al op de Albatros 
zit en een broertje/zusje hebben die komend schooljaar 
4 jaar wordt en nog niet is ingeschreven, dan kunnen 
wij u een inschrijfformulier doen toekomen via 
SchouderCom. U kunt dit aangeven via een reactie op 
deze nieuwsbrief. 

 
  

JONGENSKLEDING MAAT 116-140 
De kleuterbouw is dringend op zoek naar 
jongenskleding, het liefst joggingbroeken, maat 116 ten 
behoeve van verschoning bij een ongelukje. Mocht u 
ook nog verschoonkleding van school thuis hebben, wilt 
u dit dan ook terugbrengen. Alvast bedankt! 
 
 

VOORLEESKAMPIOEN LAMIS 
De selectieronde van 11 en 12 februari zit erop. 

Volgens de bibliotheek waren er geweldige voorlezers  

in de bibliotheek geweest. Maar onze eigen Lamis is 

een van de 12 beste Voorleeskampioenen die door 

mogen naar de Almeerse finale! 

De finale op 4 maart is te volgen via een livestream, 

zodat de hele klas, de school, haar moeder en 

familieleden rechtstreeks de voorleeswedstrijd kunnen 

volgen. De link naar de livestream moeten we nog 

ontvangen.  

BESLISBOOM LEERLINGEN 
BASISONDERWIJS WEL/NIET NAAR 
SCHOOL 
Via de onderstaande link kunt u controleren of uw 
zoon/dochter wel/niet naar school mag komen bij welke 
klachten. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast 
vandaar de link en geen afbeelding 

https://www.asg.nl/sites/asg.asg-

almere.nl/files/asg_beslisboom_corona_lee

rlingen_po_080221.pdf 
Voor actuele informatie met betrekking tot Corona en 
het onderwijs en kinderopvang verwijzen wij u naar de 
site van de Rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/onderwijs-en-kinderopvang 

 
TIPS VOOR HET DE VAKANTIE 
 
JACQUES VRIENS LEEST VOOR 
Jacques Vriens leest voor. Uit Meester Jaap, alle 
leukste, gekste en stoutste verhalen. 

Luister hier alle verhalen van Meester Jaap, 
voorgelezen door Jacques Vriens.  

 

HUISARREST 
Huisarrest: een spannend verhaal in tien delen. Elke 
dag schrijft een bekende kinderboekenschrijver een 
nieuw deel. Laat je voorlezen door Maren Stoffels, 
Anna van Praag, Sanne Roseboom, Simon van der 
Geest en Ruben Prins. 
Je volgt tien kinderen, die aan hetzelfde plein wonen. 
Ze mogen niet naar buiten en niet naar school omdat er 
een virus heerst. Daarom vertellen ze elkaar verhalen 
door hun open raam ... 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html  

https://www.asg.nl/sites/asg.asg-almere.nl/files/asg_beslisboom_corona_leerlingen_po_080221.pdf
https://www.asg.nl/sites/asg.asg-almere.nl/files/asg_beslisboom_corona_leerlingen_po_080221.pdf
https://www.asg.nl/sites/asg.asg-almere.nl/files/asg_beslisboom_corona_leerlingen_po_080221.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.youtube.com/channel/UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ
https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html


CINEKID ONLINE 
Cinekid heeft, samen met ZappDoc en International 
Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), een lijst 
samengesteld met klassieke jeugddocumentaires. 
Vijftien bijzondere en waargebeurde verhalen voor 
thuiszittende kinderen (en hun ouders). 

https://www.zapp.nl/programmas/zappdoc/filmpjes/9
99-vijftien-keer-kijken/clips/VPWON_1266620  
 
Dagelijks t/m 9 maart 2021 
 

2021 SOORTENJAAR 
Dit jaar is dé gelegenheid om bekende - maar ook 
nieuwe soorten planten, dieren en al het andere leven 
in de natuur op de kaart te zetten. Nationaal Park 
Nieuw Land organiseert het 2021 Soortenjaar. Je kunt 
gedurende het hele jaar je waarnemingen invoeren 
via Nationaal Park Nieuw Land Flevoland -
 Waarneming.nl. 
 
In dit jongste nationaal park van Nederland is nog nooit 
eerder op zo’n grote schaal geïnventariseerd welke 
dieren en planten er leven. Er worden natuurlijk wel 
veel waarnemingen van vooral vogels in de 
Oostvaardersplassen, en ook op de Marker Wadden en 
Lepelaarplassen vastgelegd. Maar ze willen graag een 
nog beter beeld krijgen van de natuurlijke rijkdom van 
het gebied door het 2021 soortenjaar te organiseren. 
Het is nu de gelegenheid om ook waarnemingen voor 
een groot aantal andere soortengroepen binnen één 
jaar vast te leggen! 
 
Vele ‘soortenorganisaties’ hebben zich al enthousiast 
aangemeld om mee te tellen. Zij zijn daar ontzettend blij 
mee, omdat we met deze kenners en vrijwilligers vanaf 
begin 2021 al de eerste soorten ‘op de kaart’ kunnen 
zetten. Ze zijn op zoek naar alle soorten; dieren, 
planten, maar ook ‘leven op microniveau’ zoals bodem- 
en waterdiertjes en insecten. Je bent welkom op de 
Marker Wadden, in de Oostvaardersplassen, 
Lepelaarplassen en het Markermeer om mee te helpen 
met tellen. 
 
Doe makkelijk mee door de OBsIdentify app te 
downloaden, maak een persoonlijk account aan en 
jouw waarneming wordt direct geplaatst en op de 
website van www.waarneming.nl 
 

 
 
 

 

ONLINE ANNE FRANK 
Kijk online rond in het Achterhuis en kom meer te weten 
over de geschiedenis die zich hier afspeelde of zet je 
VR-bril op en loop virtueel door de schuilplaats waar 
Anne Frank haar dagboek schreef. Ook kun je 
rondkijken in de woning waar Anne voor de onderduik 
met haar familie verbleef en een bezoek brengen aan 
een online tentoonstelling over het leven van Anne 
Frank. 

 Anne Frank videodagboek 

In vijftien afleveringen delen we op YouTube het Anne 
Frank videodagboek. Alle personages, locaties en 
gebeurtenissen in de serie zijn gebaseerd op Anne 
Franks dagboekbrieven. 

 Het Achterhuis online 

Kijk rond en ontdek het Achterhuis: de plek waar Anne 
Frank tijdens WOII meer dan twee jaar verborgen zat 
en waar ze haar dagboek schreef. 

 Ervaar de onderduikplek met je klas 

Breng met je klas een virtueel bezoek aan het Anne 
Frank Huis. Een educatief medewerker neemt de klas 
mee door het Achterhuis waar Anne en de andere 
onderduikers ruim twee jaar ondergedoken zaten. 

 De Tijdlijn 

Ontdek via deze belangrijke momenten de grote, kleine, 
bedreigende en hoopvolle gebeurtenissen uit de tijd 
waarin Anne Frank opgroeit en waarin ze haar dagboek 
schrijft. 

 Het Achterhuis in Virtual Reality 

Verken de onderduikplek van Anne Frank en haar 
familie in virtual reality via de gratis app ‘Anne Frank 
House VR’ voor Oculus. 

 De woning van de familie Frank in 360 graden 

Bekijk het huis waar Anne Frank en haar familie 
woonden voordat ze in het Achterhuis gingen 
onderduiken. 

 Het levensverhaal van Anne Frank in 20 talen 

Bekijk de Google Arts & Culture-tentoonstelling ‘Anne 
Frank, haar leven, haar dagboek, haar erfenis’, verteld 
in 20 talen. 

 Waarom is het Achterhuis niet gemeubileerd? 

Bekijk hoe de onderduikplek van Anne Frank er 
gemeubileerd uit zou zien. 

t/m 9 maart 

https://www.zapp.nl/programmas/zappdoc/filmpjes/999-vijftien-keer-kijken/clips/VPWON_1266620
https://www.zapp.nl/programmas/zappdoc/filmpjes/999-vijftien-keer-kijken/clips/VPWON_1266620
https://waarneming.nl/locations/614091/
https://waarneming.nl/locations/614091/
http://waarneming.nl/
https://waarneming.nl/apps/obsidentify/
http://www.waarneming/
https://www.annefrank.org/nl/museum/web-en-digitaal/videodagboek/
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/het-achterhuis/
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/167/online-bezoek-aan-het-anne-frank-huis/
https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/de-tijdlijn/
https://www.annefrank.org/nl/over-ons/wat-we-doen/publicaties/het-anne-frank-huis-virtual-reality/
https://www.annefrank.org/nl/museum/web-en-digitaal/het-woonhuis-van-de-familie-frank-360-graden/
https://artsandculture.google.com/exhibit/wQi4lSIy
https://artsandculture.google.com/exhibit/why-is-there-no-furniture-in-the-former-hiding-place-of-anne-frank/DQICp8B2mXzPKw


WORK IT OUT 

Het is belangrijk om gezond te blijven en niet de hele 
dag op de bank te hangen. Doe daarom thuis mee met 
deze workouts uit de workshop van EN DE WINNAAR 
IS... van BonteHond tegen bank-benen en bed-armen! 
Volg de verschillende workouts 

 WORKOUT 1 

 WORKOUT 2 

 WORKOUT 3 

 WORKOUT 4 

 WORKOUT 5 

LEESBINGO 
Ook als je vakantie hebt en niet naar school kunt is het 
belangrijk om te blijven lezen. Dit lezen is nog leuker 
met de leesbingo. 
Het werkt als volgt: lees elke dag een kwartiertje in een 
leuk boek (leesboek, stripboek, informatieboek) en kruis 
op de bingokaart af ‘hoe’ je gelezen hebt. 
Ondersteboven, op de trap, in bed, als het buiten 
regent etc. Is de kaart vol, dan heb je BINGO! Lees je 
mee? Je vindt de leesbingo hier.  

 

 

 
 

https://vimeo.com/367090150
https://vimeo.com/367091913
https://vimeo.com/367092507
https://vimeo.com/367092969
https://vimeo.com/367090591
https://www.denieuwebibliotheek.nl/dam/Bestanden/leesbingo-bibliotheek-almere.pdf

