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GEFELICITEERD 
Allereerst willen wij de kinderen die deze week jarig zijn 
geweest heel hartelijk feliciteren met hun verjaardag! 
Helaas konden ze nu niet trakteren in de groep en bij 
de juffen/meesters langs maar wij hebben natuurlijk wel 
aan ze gedacht.  
 
Alsnog van harte: 
 
Joaquin groep 6B 15 maart 
Davey groep 7B 16 maart 
Isaac groep 1/2C 17 maart 
Nick groep 3A  18 maart 
Liam groep 5  18 maart 
 
Alvast gefeliciteerd morgen: 
 
Jason groep 1/2B  
Bjorn groep 6A 
Vlinder groep 6A 
Lina groep 7B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Hoe gaat het met u? En met de kinderen?  
Deze vraag stelde ik afgelopen week ook al via mijn 
bericht in SchouderCom. Het is ook heel vreemd dat we 
wel op school bezig zijn, maar “onze” kinderen zijn daar 
niet, behalve dan de kinderen die wij opvang bieden.  
Vandaar dat wij hebben besloten om alle leerkrachten 
een keer naar huis te laten bellen om te horen hoe het 
met de kinderen gaat en of het een beetje wil lukken 
met het maken van “huiswerk”. 
 
Ondertussen is de digitale communicatie goed op gang 
gekomen. Leerkrachten informeren via SchouderCom 
over het werk dat klaarstaat, geven ook aanvullende 
tips en staan open voor vragen van uw kant ook via 
SchouderCom. Verder worden we door uitgeverijen en 
andere onderwijsinstanties ontzettend geholpen met 
het ter beschikking stellen van online lesmateriaal. Mooi 
om te zien wat er in zo’n week allemaal “los” komt aan 
innovatieve hulpmiddelen.  
 
Op de Albatros is het natuurlijk fijn, dat we in de 
groepen 6 t/m 8 werken met “Snappet, een digitaal 
lesprogramma. Dat komt nu ontzettend goed van pas 
bij het zoveel als mogelijk laten doorgaan van het 
lesprogramma. Belangrijk is wel dat alle kinderen met 
de opdrachten aan de gang gaan. De meeste kinderen 
doen dat heel trouw, maar een klein deel (nog) niet. 
(leerkrachten kunnen dit zien in de 
leerkrachtenmodule….) Dit geldt overigens ook voor de 
lespakketten die in de lagere groepen worden 
aangeboden. We begrijpen dat we van u als ouder niet 
kunnen verwachten dat alle instructies gegeven 
worden, zoals deze ook op school worden gegeven. 
We vragen wel om uw kind te helpen met tijd inruimen 
voor het werk en waar mogelijk ook te helpen met 
vraagstukken waar ze niet uitkomen. Zodra de kinderen 
weer op school zijn, zullen we natuurlijk kijken waar 
“gaten” zijn gevallen en onze kinderen helpen om 
verder te kunnen zonder achterstanden. 
 
Het is op dit moment van schrijven onduidelijk hoe lang 
deze situatie gaat duren. Met het uur verschijnen 
nieuwe berichten in de media over de voortgang van de 
verspreiding van het Coronavirus en over de bestrijding 
hiervan. Deskundigen geven richtlijnen af, het kabinet 
volgt deze en zo zien we elke keer weer een volgende 
stap richting het afsluiten van het maatschappelijk 
leven. We houden ons nu in ieder geval nog vast aan 
het gegeven dat de scholen gesloten zijn t/m maandag 
6 april a.s.   
 
 

Agenda: 
Maandag 6 april: Hopelijk weer naar 

school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Hieronder vermeld ik nog een keer onze afspraken:  
 
- We zorgen ervoor dat er werk voor alle kinderen 
klaarligt. De berichtgeving hierover gebeurt via 
SchouderCom. Voor de ene groep is het werk digitaal 
beschikbaar, voor een andere groep betreft dit 
gekopieerd materiaal.  
 
- Met dit werk proberen we de voortgang te bewaken, 
zodat er geen leerachterstanden ontstaan. Natuurlijk 
hebben we begrip voor het feit dat u niet alle uitleg kunt 
geven. Leerkrachten geven hierover tips, maar zullen 
ook hiaten oppakken zodra de kinderen weer op school 
zijn.  
 
- Er zal door de leerkrachten in ieder geval één keer 
telefonisch contact met u worden opgenomen om te 
bespreken hoe het thuis gaat met uw zoon/dochter. Het 
is natuurlijk fijn om ook even te praten met uw 
zoon/dochter.  
 
- Om ook op school alle risico's te vermijden is een 
wisselrooster gemaakt wanneer teamleden op school 
aanwezig zijn. Zo is de school telefonisch bereikbaar, 
maar is ook de opvang van kinderen geregeld voor 
ouders in cruciale beroepen. De andere teamleden 
werken op deze momenten vanuit huis.  
 
- Er zijn ook leerkrachten zelf getroffen door ziekte of zij 
blijven thuis vanwege het feit dat zij tot de risicogroep 
behoren. Berichtgeving verloopt dan wat lastiger. We 
maken hierover met de betreffende leerkrachten 
afspraken hoe we dit toch zo goed als mogelijk 
doorgang kunnen laten vinden.  
 
- Indien u hebt gemeld dat u van de opvang gebruik wilt 
maken, maar toch een ander besluit neemt: wilt u dit 
ook doorgeven? Dan weten wij op hoeveel kinderen we 
moeten rekenen.  
 
- Wordt uw kind ziek thuis? Wilt u ook dit melden via 
SchouderCom bij de leerkracht van uw groep?  
 
- Wilt u in de instellingen van SchouderCom aanvinken 
dat u altijd berichten wilt ontvangen? Zo blijft u 
"realtime" op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of 
meldingen vanuit leerkracht.  
  
We zijn in bijzondere tijden terechtgekomen. Tijden die 
we nog niet eerder hebben meegemaakt. Hierin zullen 
we elkaar moeten steunen om een weg in te vinden. 
Dat is niet makkelijk. Er wordt veel van u en de 
kinderen gevraagd. Dit geldt ook voor de medewerkers 
van de Albatros. Ik hoop op uw begrip voor de keuzes 
die wij maken. Met elkaar komen we hieruit. Ik wil u in 
ieder geval bedanken voor uw medewerking en veel 
sterkte toewensen de komende tijd! 
  
Met vriendelijke groeten, ook namens alle teamleden 
van de Albatros, 
 
Luc de Boer  
 
 
 
 
 

STRUCTUUR 
Zoals u misschien al hebt gemerkt is het wel handig om 
een structuur aan te houden voor uw kinderen gezien 
het schoolwerk dat ze moeten maken bv. 
 
8.00 uur Ontbijten en helpen op/afruimen 
 
8.30 uur Schoolwerk 
 
9.30 uur Pauze evt. Klokhuis 

kijken/Jeugdjournaal 
 
10.00 uur Door de vakgroep gym is een 

Ganzenbord spel gemaakt dat binnen 
of buiten gespeeld kan worden met 
opdrachten. Er is een spel voor groep 1 
t/m 4 en een van 5 t/m 8. U kunt hier 
natuurlijk zelf ook aan meedoen. Zie 
bijlagen. Volgende week komt er weer 
een nieuw spel. 

 
10.30 uur Schoolwerk 
 
12.00 uur helpen tafeldekken en lunchen 
 
13.00 uur Lezen/puzzelen 
 
13.30 uur Knutselen/schilderen/tekenen oid evt. 

iets met het DIDO thema De ruimte 
 
14.30 uur Buitenspelen 
 

Daarna kijken of het schoolwerk af is 
anders kunnen ze gamen/tv 
kijken/helpen koken etc. 

 
Tip: Iedere week maakt een bovenbouwgroep een 
rondje om de school om afval op te ruimen. Misschien 
ook iets om in de straat/bos etc. te doen met uw 
kind(eren) voor een schone wijk/omgeving.  

 

 
 

 
 
 
 
 



OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/
KAMP SCHOOLJAAR 2019/2020 
We weten natuurlijk nog niet wat de situatie op 20 april 
is maar we verzoeken u toch, mocht u dit nog niet 
hebben gedaan, het geld voor het schoolreisje/kamp 
zsm over te maken. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.  
 
 
Omdat het schoolreisje en het kamp al dichterbij komen 
verzoeken wij u, mocht u dit nog niet hebben gedaan, 
de betaling hiervan 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). Leerlingen die vanaf 1 januari op 
school zitten betalen 42,50 
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.  

AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE 
VRIJMARKT 15 APRIL 12.00-14.30 uur 
Naar aanleiding van een vraag van een ouder, die nog 
heel veel kinderkleding heeft en andere kinderspullen, 
stellen wij op woensdagmiddag 15 april het grote 
schoolplein beschikbaar voor een vrijmarkt vanaf 12.00-
14.30 uur. Bij slecht weer het Zeemeeuwplein.  
Dus mocht u of uw zoon/dochter het leuk vinden om 
tegen kleine prijsjes, net als op Koningsdag, spullen te 
verkopen/kopen bent u van harte welkom. Wij 
verzoeken u natuurlijk wel alles weer netjes achter te 
laten en artikelen die niet zijn verkocht weer mee naar 
huis te nemen. De organisatie ligt verder niet bij de 
school, maar wilt u zich wel even opgeven bij Miranda 
(mondeling of via een reactie op deze Nieuwsbrief) 
zodat we ongeveer weten hoeveel mensen hiervan 
gebruik gaan maken.  

 
 

 
 

CORONAVIRUS IN ALMERE: DIT KUN JE 
NOG DOEN 
Grote evenementen worden afgelast en locaties in 
Almere sluiten tot en met 6 april om het verspreiden 
van het coronavirus te voorkomen. Wat kun je nog wel 
doen? Wij hebben een overzicht gemaakt van de 
gevolgen én geven tips voor wat je nog wel kunt doen. 

Dagje uitwaaien 
Zoek de ruimte op in de natuur! In Almere vind je 
genoeg parken, bossen en stranden om lekker uit te 
kunnen waaien. Ga een rondje fietsen in de 
Oostvaardersplassen of ga wandelen langs de 42 km 
lange kustlijn. 

 

Wandelen 
Met zoveel bijzondere natuurgebieden, bossen en 
parken kun je er toch op uit door te wandelen. Ga voor 
een avontuurlijk dagje uit op Stadslandgoed de 
Kemphaan, wandel door het grootste bosgebied van de 
stad in Almeerderhout of ontdek 
de Oostvaardersplassen. Doe inspiratie op met 
de wandelroutes en ga op pad! 

Fietsen 
Liever op de fiets op pad? Ook dat is heel goed 
mogelijk in Almere. In de fietsvriendelijke stad vind je 
verschillende fietsroutes en vrij liggende fietspaden. 
Fiets door het Vroege Vogelbos of ontdek al fietsend 
de moderne gebouwen in Almere. Stap op en ontdek. 

 

Natuur 
Staatsbosbeheer heeft heel veel doe-opdrachten voor 
buiten, in je eigen tuin bijvoorbeeld. De boswachters 
hebben opdrachten verzameld die je in je eigen 
omgeving kunt doen. Van beestjes zoeken tot koekjes 
bakken met madeliefjes. Bekijk de opdrachten op 
de website en voer ze uit. 

Stranden 
Ga lekker uitwaaien op het strand in Almere! Wandel 
langs de lange kustlijn en ontdek de kustgebieden. 
Zoek Almeerderstrand op voor een lange wandeling 
over dit brede strand of zoek één van de vele andere 
stranden op voor een lekker dagje uit. 

Architectuur 
Ken jij de architectuur van Almere al? Terwijl je de stad 
ontdekt tijdens je wandeling of fietstocht, kom je ook de 

https://www.visitalmere.com/nl/cityguide/natuur
https://www.visitalmere.com/nl/inspiratie/parken-in-almere
https://www.visitalmere.com/nl/inspiratie/bossen-in-almere
https://www.visitalmere.com/nl/ontdek/stranden
https://www.visitalmere.com/nl/ontdek/wandelen
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/853684556/stadslandgoed-de-kemphaan
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/853684556/stadslandgoed-de-kemphaan
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/828826914/almeerderhout
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/3813408546/de-oostvaardersplassen
https://www.visitalmere.com/nl/inspiratie/wandelroutes-almere
https://www.visitalmere.com/nl/ontdek/fietsen
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/3950156874/vroege-vogelbos
https://www.visitalmere.com/nl/cityguide/architectuur
https://www.staatsbosbeheer.nl/doe-opdrachten-voor-in-de-tuin
https://www.visitalmere.com/nl/ontdek/stranden
https://www.visitalmere.com/nl/almeerderstrand
https://www.visitalmere.com/nl/cityguide/architectuur


moderne gebouwen tegen die door beroemde 
architecten en internationale bureaus zijn ontworpen. 
Laat je verrassen door de skyline van Almere met The 
Wave en de Side by Side, maar ook de Rode 
Donders in Almere Buiten of de Buitenkans. Welke 
gebouwen ga jij sowieso bekijken? 

 

Sporten 
Ook nu alle sportclubs en sportscholen dicht zijn, zijn er 
nog genoeg andere manieren om te sporten in Almere. 
Zo kun je bijvoorbeeld naar het Clarence Seedorfplein 
voor het beoefenen van veel verschillende sporten, kun 
je naar de openbare skatebanen om de vetste trucs te 
leren of kies je een mooie route uit om te gaan 
hardlopen. Een rondje Weerwater bijvoorbeeld. 

 

Outdoorpark SEC Almere 
Outdoor park SEC Almere wil, nu scholen en 
kinderopvang gesloten zijn, gezinnen helpen om leuke 
activiteiten te kunnen ondernemen. Er wordt gezorgd 
dat er nooit meer dan 50 bezoekers tegelijk in het park 
aanwezig zijn, groepen worden duidelijk van elkaar 
gescheiden en alle noodzakelijke hygiënemaatregelen 
worden genomen. Wil je er even tussenuit en in de 
natuur leuke dingen doen? Ga dan naar Outdoor park 
SEC Almere. 

Shoppen 
De meeste winkels zijn nog geopend. Ga naar één van 
de winkelcentra om nog iets te scoren. Let op: 
Sommige winkels zijn al gesloten of hebben 
aangepaste openingstijden. Kijk hiervoor op de website 
van de desbetreffende winkel.  

Fotograferen 
Is fotografie jouw hobby of wil je dat ontdekken? Ga 
naar buiten en maak mooie foto's van de stad. Natuur, 
water, groen, dieren, gebouwen, je kunt van alles 
fotograferen. Op de Instagram van Visit Almere kun je 
terecht voor inspiratie. Wil je dat we jouw foto plaatsen? 
Stuur deze dan naar ons op via Instagram en wie weet 
zie je jouw foto op onze feed.  

 

Wat je nog meer moet weten.. 

Gesloten instellingen in Almere 
Alle horecagelegenheden, sportclubs en scholen zijn 
t/m 6 april gesloten. Ook evenementen vanaf 100 
personen in Almere zijn geannuleerd en veel culturele 
organisaties hebben er voor gekozen om de deuren te 
sluiten i.v.m. veiligheid voor de bezoekers en het 
personeel. Zo zijn de deuren van 
o.a. KAF, Corrosia, Almere Jungle, Stad en 
Natuur, Staatsbosbeheer, Poppodium de 
Meester gesloten en gaan de kermis in Almere Buiten 
en de Goede Rede Concerten niet door. Ook de VVV-
winkel is gesloten. 

Hotels wél geopend 
De Almeerse hotels blijven wel geopend. Hotels blijven 
open voor overnachtingen, maar mogen alleen eten 
serveren aan hun eigen gasten. Restaurants binnen de 
hotels zijn gesloten. 

 

Horeca 
Alle horeca is gesloten. Echter is het wel mogelijk om 
bij sommige horecagelegenheden eten en drinken te 
bestellen en te laten bezorgen. 

Openbaar vervoer 
Alle bussen van Keolis rijden volgens de reguliere 
dienstregeling. Ook rijden er geen minder treinen van 
NS. 

Evenementen 
Vanwege het Coronavirus gaan alle evenementen met 
100+ bezoekers t/m 6 april niet door. Het kan zijn dat 
een evenement geannuleerd of verplaatst wordt. 
Raadpleeg daarom de websites van de desbetreffende 
organisaties waar jij een ticket hebt gekocht om te 
kijken of het event daadwerkelijk plaatsvindt. Voor de 
laatste updates en richtlijnen rondom het Coronavirus / 
COVID-19 verwijzen we je graag door naar de website 
van de Rijksoverheid. 

Meer weten? 

Wil je meer te weten komen over de maatregelen tegen 
het Coronavirus? We hebben de gevolgen duidelijk op 
een rijtje gezet. 

https://www.visitalmere.com/nl/locaties/407242202/the-wave
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/407242202/the-wave
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/1276186983/side-by-side
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/935938828/rode-donders
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/935938828/rode-donders
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/1591534087/buitenkans
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/3802787152/outdoorpark-sec-survivals
https://www.visitalmere.com/nl/locaties/3802787152/outdoorpark-sec-survivals
https://www.instagram.com/visitalmere/
https://kaf.nl/info/coronavirus-kaf-annuleert-alle-voorstellingen-tm-31-maart/
https://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/programma/detail/q/a_id/1372/titel/theater-expo-en-film-gesloten-tot-eind-maart
https://almerejungle.nl/corona-virus-maatregelen/
https://www.stadennatuur.nl/stad-en-natuur/nieuws/persberichtcoronavirus.html
https://www.stadennatuur.nl/stad-en-natuur/nieuws/persberichtcoronavirus.html
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2020/03/excursies-afgelast?fbclid=IwAR3GKvxNMpyTRsPLxs730COGbaoRrjVfTB4hFX4WMzlqmKi3MVsZDr2O5LE
https://demeesteralmere.nl/info/coronavirus/
https://demeesteralmere.nl/info/coronavirus/
https://www.visitalmere.com/nl/nieuws/kermis-in-almere-buiten-uitgesteld-wegens-aangescherpte-corona-richtlijnen
https://www.visitalmere.com/nl/agenda/overzicht
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
https://www.visitalmere.com/nl/corona


 


