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STAKING 6 NOVEMBER A.S. 
De gezamenlijke onderwijsvakbonden en de vereniging 
van schoolleiders hebben hun leden opgeroepen om op 
6 november te gaan staken. Aan die oproep geven wij 
gehoor. 

We realiseren ons dat een staking overlast oplevert – 
onze excuses daarvoor. Maar op 6 november 
behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting, en 
we willen de politiek maximaal onder druk zetten om 
met extra geld over de brug te komen. Dat geld is heel 
hard nodig om de hoge werkdruk en het lerarentekort in 
het basis- en voortgezet onderwijs te bestrijden. Alleen 
met een goed salaris houden we ons werk 
aantrekkelijk, en vinden we voldoende nieuwe collega’s 
om te blijven doen wat wij het liefste doen: goed 
onderwijs geven. Wij doen mee voor onszelf, voor onze 
collega’s, voor de school maar vooral voor de 
leerlingen, dus voor de toekomst van Nederland! 

In de bijlage treft u een “brief” aan die wij maandag met 
de leerlingen zullen gaan bespreken, uitleggen waarom 
we gaan staken en de leerlingen in gaan vullen maar 
die u zelf natuurlijk ook kunt invullen en opsturen. Ik wil 
een echte leerkracht omdat: 
Ministerie van Onderwijs 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjen Lubach legt in onderstaande video precies uit 
waarom wij staken 

https://www.gids.tv/video/129862/zondag-met-lubach-
gemist-lerarentekort-in-het-basisonderwijs  

INFORMATIE/INSPIRATIE MIDDAG U 
KOMT TOCH OOK!! 
Omdat de opkomst tijdens de informatieavonden in 
voorgaande jaren vrij laag was hebben we besloten 
deze een andere invulling te geven. De informatie/ 
inspiratiemiddag  zal plaatsvinden op woensdag 13 
november a.s.  van 11.45 uur tot 13.00 uur. Op het  
Zeemeeuwplein zullen standjes zijn waar u informatie 
kunt halen over de activiteiten binnen school, interne 
begeleiding, externe partners etc. De leerlingen van de 
groepen 1 t/m 4 zijn woensdag 13 november tot 13.00 
uur op school en gaan aan de hand van o.a. 
bingokaarten en powerpoints aan hun ouders laten zien 
waar ze komend schooljaar mee bezig zijn en zo de 
ouders inzicht te geven in een schooldag op De 
Albatros.  
De bovenbouw is wel om 12.00 uur uit. Maar ook in de 
bovenbouw kunt u informatie krijgen tot 13.00 uur over 
de Snappet lessen(lokaal juf Birgit) en de inhoud van 
de DIDO-middagen (lokaal juf Esther). Ook zijn er in de 
bovenbouw informatiebrieven bij elke groep die u mee 
kunt nemen om te lezen wat er dit jaar in de groep 
behandeld/gedaan zal worden. Ook kunt u bij Wim den 
Besten terecht in de bovenbouwvleugel waar hij wat zal 
vertellen over de ontwikkelingen binnen de school en 
het schoolplan voor de komende jaren. Wij hopen dat 
wij u de 13e mogen verwelkomen! Meer nieuws in de 
volgende nieuwsbrief. 
 

AANMELDEN OVERBLIJF 
Indien u gebruik wilt maken van de overblijf, ook al is 
het incidenteel, dient u zich vooraf in te schrijven bij de 
TSO van Flexikids. Het komt regelmatig voor dat er 
kinderen aanwezig zijn waarvan de gegevens 
onbekend zijn bij Flexikids. Zij moeten weten of uw kind 
bv. ergens allergisch voor is en moeten u bij een 
callamiteit kunnen bereiken omdat de leerkracht niet 
altijd direct beschikbaar is tijdens de lunchpauze. Mocht 
uw kind dus al wel naar de overblijf gaan af en toe maar 
nog niet zijn geregistreerd bij Flexikids wilt u dit dan zo 
spoedig mogelijk doen. Er zitten nu soms voor hen 
onbekende kinderen bij, die wel op de lijst worden 
geschreven maar verder niet bekend zijn bij Flexikids.  
Incidentele opvang kost 3,50 en een strippenkaart 25,-. 
Dit kunt u voldoen bij de administratie. U dient zich dan 
dus wel eerst bij Flexikids aan te melden. 
https://www.flexikids.nl/inschrijven/inschrijfformulier-
tussenschoolseopvang  

Agenda: 
Vrijdag 8 november: Gevleugeld podium 3A 

Maandag 11 november: Mad Science show 

Woensdag 13 november: Informatiemiddag 

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 
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Indien uw zoon/dochter vaste dagen overblijft kan dit 
via een factuur en gaat dit altijd via Flexikids. Ook 
hiervoor kunt u bovenstaande link gebruiken om in te 
schrijven. 
 
Mocht uw zoon/dochter zelf naar school komen tussen 
de middag dan mogen ze niet voor 1 uur op het 
schoolplein komen in verband met het overzicht voor de 
overblijf.  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
TINY FOREST – MEETLES 
Afgelopen woensdag kregen de leerlingen van groep 
4/5 en groep 5 de eerste echte les in het Tiny Forest. 
Aan de hand van een bomenpaspoort gingen de 
leerlingen aan de slag met het opmeten van de bomen, 
te kijken welke beestjes er in de bomen leefden en 
welke eronder. Over een half jaar zullen ze de bomen 
weer op gaan meten.  
Binnenkort zullen leerlingen uit groep 7 ook samen met 
ouders het bos ingaan om het groen te onderhouden. 
De leerkrachten krijgen tijdens de studiedag op 20 
november ook uitleg over de lessen die ze kunnen 
geven aan de kinderen in het bos om zo het bos te 
leren kennen bv. 1 t/m 4 stempelen met bladeren, 
takkenalfabet, kleuren speuren, kabouterpad, beestjes 
natekenen. Leerlingen uit de groepen 5 en 6 kunnen 
ook Ranger worden. 
 

  

 

 

 

 
 
MIJN 1E CONCERT – groepen 5/6 
Afgelopen maandag kregen de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 de introductie les muziek van het 
project Mijn 1e concert. Daarna gingen ze testen welk 
instrument het beste bij ze past en konden ze kiezen uit 
cornet of drum. Of ze ook hun voorkeursinstrument 
krijgen is natuurlijk nog wel de vraag, dit morgen ze 
maandag. Zij krijgen maandag het betreffende 
instrument mee naar huis samen met een inlogcode 
van Mijn 1e concert zodat ze thuis verder kunnen 
oefenen. Op maandag 2 december zullen ze dan een 
geweldig concert geven, samen met een groot orkest, 
voor de ouders van deze groepen. 

Wilt u ervoor zorgen dat ze het betreffende 
leeninstrument weer mee naar school nemen de 
komende maandagen. 

https://mijneersteconcert.nl/jneersteconcert.nl 

 
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. 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
HALLOWEENKLIMMEN BIJ FUN FOREST 
Vanavond! 
Ben jij niet snel bang, of houd je juist wel van een 
adrenalinekick? Tijdens het Halloweenklimmen is ons 
bos 's nachts ook nog eens gevuld met enge 
versieringen en acteurs. Zo is het op de grond van het 
klimpark ook nog eens extra spannend, je weet maar 
nooit wat of wie je aantreft! 
Je kan beginnen met klimmen om 19:00, 19:30 en 
20:00. We zijn tot 23:00 open. Voor het 
Halloweenklimmen betaal je de normale prijs van een 
klimkaart. 
Ben jij langer dan 130 centimeter? Dan mag je 
meedoen met zowel het Nacht- als Halloweenklimmen. 
We hebben geen leeftijdsgrens, omdat we ervan uit 
gaan dat je zelf heel goed weet wat jij wel en niet durft. 
Voor kinderen onder de 12 jaar verwachten we wel dat 
er altijd een volwassene in de buurt is, zo'n avond in het 
bos kan namelijk best spannend worden! 
https://www.facebook.com/events/519359988815945/
  
 

BOEKENMARKT IN DE NIEUWE 
BIBLIOTHEEK 
Lege plekken in de boekenkast? Kom dan langs bij 
onze verkoop van afgeschreven boeken en andere 
media. Op de vierde etage zijn de tafels weer overvol 
dus sla je slag. 
Zaterdag 2 10-17.00 uur en zondag 3 november van 
12-17.00 uur 

https://mijneersteconcert.nl/
https://www.facebook.com/events/519359988815945/
https://www.facebook.com/events/519359988815945/


 

RIT MET DE BEVERBUS  
Tijdens een tocht met de Beverbus over het 
Stadslandgoed de Kemphaan en door de almeerse 
bossen, vertelt de gids je alles over dit natuurgebied. 
Houd je fototoestel bij de hand, want als je geluk hebt, 
schiet je onderweg misschien wel een mooi plaatje van 
een ree, vos, bever of ijsvogel. 
Zaterdag/zondag van 12.30 tot 16.30 uur 
 
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-
almere/met-de-beverbus-door-het-almeerderhout
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