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MR VERKIEZINGEN 
De uitslag van de verkiezingen van de oudergeleding 

voor de MR is bekend. Er zijn door 100 personen (van 

de 370 ontvangers) stemmen uitgebracht. Degene die 

gestemd hebben konden hun stem op minimaal/ 

maxiaal 3 stemmen uitbrengen (totaal 300 stemmen). 

Naar aanleiding van de stemming zijn de volgende 3 

kandidaten gekozen om zitting te nemen namens de 

ouders in de MR: 

 

Githa van Leuverden 

Chris Brenner 

Maikel Klaver (*afhankelijk van het aantal zitting 

nemende leerkrachten) 

 

Wij wensen hen veel succes de komende 3 jaar. Mocht 

u iets willen inbrengen in de MR-vergadering kunt u 

altijd een brief deponeren (of uw zoon/dochter) in de 

brievenbus van de MR die bij het kantoortje van 

Miranda hangt of een email te sturen naar: 

mr.albatros.asg@gmail.com of via SchouderCom naar 

de Medezeggenschapsraad (zie distributielijst). 

*In de statuten van de MR staat dat het aantal MR 

leden  vanuit de oudergeleding evenredig moet zijn met 

het aantal zitting nemende personeelsleden, vandaar 

de toelichtende opmerking bij Maikel).   

 

 

 

 

 

 

 

 
AJAX LIFE SKILLS & CLINICS 
Dalin uit groep 4/5 heeft een stukje geschreven over de 

Ajax dagen die afgelopen week hebben 

plaatsgevonden voor de groepen 4/5 t/m 8.  

 

We kregen lessen over Slim Online , Gezond eten en 

deden hele leuke en leerzame balspelletjes. We 

hadden hele lieve meesters en 1 lieve juf. We kregen 

ook les over dat je respect voor iedereen moet 

hebben en als school kregen we nog een bord met de 

Ajax regels. Alle kinderen, ook die van de 

onderbouw, kregen een bidon van Ajax en wij kregen 

ook nog een diploma. 

Als ik nog een keer deze dag kreeg zou ik heel blij 

zijn!  

 

Dit zijn de regels: 

1. Je bent verantwoordelijk voor je eigen 

gedrag en ontwikkeling 

2. Je hebt respect voor jezelf, iemand anders 

en je omgeving 

3. Je wilt het liefst altijd winnen en het 

maximale uit jezelf halen 

4. Je bent een voorbeeld voor anderen 

5. Je werkt optimaal aan je technische, 

tactische, fysieke en mentale ontwikkeling 

6. Je bent zowel binnen als buiten het veld (of 

school) gedisciplineerd 

7. Hebt plezier in wat je doet 

8. Je deelt een doel met je team/klasgenoten 

en werkt graag samen om dit te realiseren 

9. Je hebt de ambitie om je optimaal te 

ontwikkelen 

10. Je neemt initiatief 

11. Je bent creatief in je handelen en maken van 

keuzes  

 

 

Agenda: 
Vrijdag 26 juni: Lunch groep 8A 

Maandag 29 juni: wenochtend 8.30-

10.00 uur 

 Afscheidsavond 8A 

Dinsdag 30 juni: Lunch groep 8B   

  Afscheidsavond 8B 

Donderdag 2 juli: Laatste schooldag 

Woensdag 19 augustus: 1e schooldag 
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W4KANGOEROE 

Hoi wij zijn Lara en Luc en wij zitten in gr. 6. Wij 

hebben meegedaan aan de W4Kangoeroe wedstrijd. 

Dit is een jaarlijks terugkerende reken- en 

wiskundewedstrijd waaraan meer dan zes miljoen 

mensen deelnemen uit wel zestig verschillende 

landen. In Nederland alleen doen er zo’n 2300 

scholen mee. De wedstrijd bestaat uit 24 opgaven. 

De eerste vragen zijn best makkelijk. Maar 

gaandeweg worden ze steeds lastiger. Je moet 

creatief denken, inzicht hebben en goed kunnen 

puzzelen. Het zijn echte hersenkrakers ☺. Dit jaar 

vonden wij de opdrachten super moeilijk en daarom 

zijn we ontzettend blij dat we de winnaars zijn. 

 
 

 

SCHRIFTELIJK VERKEERSEXAMEN  
Deze week hebben de leerlingen van groep 7 hun 

schriftelijke verkeersexamen gemaakt. Ze zijn allemaal 

geslaagd!!! Helaas kan het praktijkexamen dit jaar niet 

doorgaan, maar hieraan zullen de leerlingen volgend 

jaar in groep 8 dan aan deelnemen.   

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2020-2021 
 

Herfstvakantie  10 oktober t/m 18 oktober 
Kerstvakantie  19 december t/m 3 januari 
2021 
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 
Goede Vrijdag  2 april 
2e Paasdag  5 april 
Meivakantie  26 april t/m 9 mei 
Hemelvaart  13/14 mei 
Pinksteren   24 mei 
Zomervakantie   10 juli t/m 22 augustus 
 
 



Studiedagen Maandag 17 en dinsdag 18 
augustus 2020 

   Vrijdag 9 oktober 
   Maandag 18 januari 2021 
   Woensdagochtend 9 juni 
 
Roostervrije dagen Maandag 21 september 

Vrijdag 18 december 
   Woensdagochtend 3 februari 
   Vrijdagmiddag 19 februari 
   Dinsdagmiddag 8 juni –  

’s avonds Midzomerbuurtfeest 
   Woensdagochtend 23 juni 
   Vrijdag 9 juli 
 
 
 
 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

VIER VADERDAG IN HET 
ALMEERDERHOUT 
Vier Vaderdag in het Almeerderhout met een borrel en 
een ritje met de Beverbus. Stap in de bus en geniet van 
een tocht door de bossen van Almere. Na afloop staat 
er een uitgebreid borrelarrangement voor je klaar bij 
restaurant Buitengewoon Lekker. Ook aan de kinderen 
is gedacht: zij mogen proosten met een glas limonade 
of fris. Kom jij ook samen met je vader genieten? 

Arrangement 
Het borrelarrangement wordt aangepast aan je 
gezelschap en is inclusief twee drankjes. Je zit aan je 
eigen gedekte tafel. Heb je dieetwensen? Laat het 
weten! 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbosse
n-almere/vaderdag-in-het-almeerderhout 

 
EXPEDITIE VADERDAG 
Vier Vaderdag met een avontuurlijk gezinsuitje in de 
natuur! 
Bij Outdoorpark SEC Almere kan je met Vaderdag 
schatzoeken. In het park ligt een schat verstopt. Met 
opdrachten en uitdagingen kom je steeds dichterbij. 
Vind jij deze schat? 

Avontuur vol hindernissen 
Samen ga je op expeditie in het outdoorpark, op zoek 
naar de schat. Je komt lastige hindernissen tegen, gaat 
boogschieten, een vlot bouwen en over junglebruggen 
klimmen. Vaders zijn daar natuurlijk heel goed in, maar 
iedereen in het team zal moeten helpen om de 
uitdagingen te overwinnen. Als je de schat gevonden 
hebt, krijg je hem dan ook open?   

 

Vaderdag vieren in tijden van Corona 

Het is een leuk uitje voor het hele gezin. Het 
outdoorpark is groot, de terrassen zijn ruim, dus er is 
voldoende ruimte om afstand te houden. De horeca is 
geopend, dus na afloop kun je op het terras gezellig 
napraten met een hapje of drankje. 
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