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SPORTDAGEN 
De jaarlijkse sportdag(en) zitten er weer op en zijn weer 
super verlopen! De groepen 4/5 t/m 8 hebben diverse 
workshops gevolgd (dans, handbal, boogschieten, 
tafeltennis, karate) en de leerlingen van groep 1 t/m 4 
hebben allerlei sport- en spelactiviteiten op het grote 
schoolplein gedaan. 
Wij willen alle hulpouders die ons hebben geholpen om 
deze dagen tot een succes te maken via deze wijze 
heel hartelijk bedanken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SMAAKLESSEN GROEP 1/2 
Afgelopen week heeft meester Matthias 
smaak/proeflessen gegeven aan de groepen 1/2 in het 
kader van het thema “Gezonde School”. De leerlingen 
en juffen vonden het geweldig en leuk dat meester 
Matthias met dit soort initiatieven aankomt. 
 

 
 

 
KINDERRAADVERKIEZINGEN 
Sinds 2 jaar heeft de Albatros een Kinderraad. Hierin 
zitten kinderen die gekozen zijn door de groep en de 
groep vertegenwoordigen bij vergaderingen die 1x 
tussen twee vakantiesperiodes in plaatsvinden. De 
leerlingen kunnen in deze vergadering meedenken en 
ideeën inbrengen over verschillende activiteiten die op 
school plaatsvinden of andere zaken waar eventueel 
afspraken over moeten worden gemaakt of de mening 
van de kinderen gewaardeerd wordt. Mocht uw 
zoon/dochter het leuk vinden om als 
klassenvertegenwoordiger op te treden kan hij/zij zich 
verkiesbaar stellen bij de juf/meester. De democatrisch 
gekozen klassenvertegenwoordigers zullen tijdens de 
finale van de kinderboekenweek worden voorstelt.  

 
KINDERBOEKENWEEK 
Er wordt al druk gewerkt aan de voorbereidingen van 
de kinderboekenweek die van woensdag 2 oktober t/m  
13 oktober zal plaatsvinden.  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen op 
woensdag 2 oktober verkleed op school komen, want 
het is natuurlijk een feestje dat de Kinderboekenweek 
weer begint. Zij mogen deze ochtend ook naar het 
Boekenbal om even lekker te dansen.  
De opening zal bij mooi weer op het grote schoolplein 
plaatsvinden.  
De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich via het 
formulier, dat op de deur van de klas hangt, opgeven 
voor de voorleeswedstrijd die ook dit jaar zal worden 
gehouden. De winnaar van de klas mag het op vrijdag 
11 oktober opnemen tegen de winnaars van de andere 
klassen. De winnaars van de groepen 4 t/m 6 nemen 
het dan tegen elkaar op en de winnaars van de 
groepen 7 en 8. De voorleeskampioen van de wedstrijd 
tussen 7-8 mag de school vertegenwoordigen bij de 

Agenda: 
 

Maandag 23 september: MR vergadering 

Woensdag 2 oktober: Opening Kinder-

boekenweek 

 Kinderboekenbal 

Vrijdag 4 oktober: Gevleugeld podium 

1/2B 

Vrijdag 11 oktober: Afsluiting 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 18 oktober: Gevleugeld podium 7A 

Maandag 21 okt-25 okt: Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



wedstrijd van de voorleeskampioenen van andere 
Almeerse scholen.  
De groepen 1 t/m 3 mogen meedoen met de 
kleurwedstrijd. Groep 3 heeft ook een voorleeswedstrijd 
in de klas en de winnaar van 3A neemt het op tegen de 
winnaar van 3B. De winnaar die daaruit voorkomt mag 
voorlezen bij aanvang van voorleeswedstrijd van groep 
4 t/m 6. Op 11 oktober vindt ook de traditionele 
kinderboekenverkoop plaats en de high tea. Komt u 
gezellig even langs? 
 
Vindt u het leuk om tijdens de Kinderboekenweek voor 
te komen lezen dan kunt u dit aangeven op het 
formulier dat u op de deur van de klas of het bord 
ernaast hangt. 
 
 

 

 

 
Programma Kinderboekenweek 2019 

Woensdag 2 oktober  

8.45 uur Opening grote plein (bij mooi weer) 

10.15 uur Boekenbal 1 t/m 4 

Donderdag 3 oktober  

8.30 – 9.00 uur boekenpraat  5 t/m 8 

Dinsdag 8 oktober   

Ingrid Verwer (Nieuwe bibliotheek) komt 

voorlezen in de kleutergroepen 

Vrijdag 11 oktober   

8.45 uur Voorleeswedstrijd 4 t/m 6 

 10.45 uur Voorleeswedstrijd 7/8 

 15.00 – 16.30 uur Boekverkoop  

 “The Read Shop” en high tea  
  (contant betalen) 

 

     

 

 

BETREFT: INFORMATIEBRIEF OVER 
FLEXIKIDS EN DE TUSSEN SCHOOLSE 
OPVANG  
(TSO)  
Beste Ouders van de Albatros,  
Wie zijn wij  
Sinds 2003 biedt KDV/BSO Flexikids op de 
hoofdlocatie aan de Walmolenstraat opvang aan 
kinderen in de leeftijd 0 t/m 12 jaar en verzorgt 
daarnaast ook al 12 jaar met heel veel plezier de BSO 
voor de kinderen van de Albatros. Op verzoek van de 
voormalige directeur (Wim van Slijpe) verzorgt Flexikids 
sinds 30 oktober 2017 naast de BSO óók de TSO.  
 
Onze werkwijze in het kort  
De TSO wordt gecoördineerd door een pedagogisch 
medewerk(st)er van Flexikids. Deze coördinator TSO is 
dagelijks aanwezig en stuurt een team van 
overblijfouders aan. Voor elke overblijfouder vragen wij 
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.  
Regelmatig zullen er overlegmomenten plaatsvinden 
tussen de coördinator TSO en de overblijfouders en 
tussen de directie van Flexikids en de coördinator. 
Daarnaast zal de TSO regelmatig geëvalueerd worden 
op directieniveau.  
Op deze wijze hopen wij dat het overblijven op school 
voor eenieder die verbonden is aan school een prettige 
en vertrouwde aangelegenheid zal zijn.  
Flexikids streeft naar het realiseren van een 
ontspannen overblijfmoment met voldoende 
mogelijkheid voor alle kinderen om rustig te kunnen 
lunchen en daarnaast ook nog even te ontspannen 
voordat de les weer gaat beginnen.  
Onze overblijfouders zijn inmiddels een hecht team 
geworden die hun werk met veel liefde en plezier doen. 
Zij krijgen jaarlijks overblijfcursussen aangeboden maar 
blijven echter altijd overblijfouders (zonder 
pedagogische achtergrond) en geen leerkrachten of 
pedagogisch medewerkers. Flexikids en de coördinator 
van de TSO stellen bepaalde (gedrag)regels op, maken 
afspraken over de werkwijze, en geven hen tips en 
uiteraard feedback op hun handelen.  
Kinderen die herhaaldelijk storend gedrag vertonen of 
moeite hebben met luisteren worden door de 
overblijfouders aan de coördinator overgedragen. Deze 
gaat met het kind in gesprek. Bijzonderheden worden 
gemeld aan de leerkracht en/of ouder van het kind.  
 
Aanmelden van uw kind  
Flexikids is een professionele organisatie. Wij willen 
dan ook graag dat álle ouders die gebruik willen maken 
van onze vaste of flexibele TSO zich inschrijven 
middels het inschrijfformulier op onze website. Dit doen 
wij omdat;  
- Wij graag willen weten hoeveel kinderen van de 
opvang gebruik gaan maken zodat het juiste aantal 
overblijfmedewerkers ingezet kan worden.  
- Wij willen weten of er bepaalde bijzonderheden zijn 
waar de overblijfmedewerkers rekening mee moeten 
houden. Denk bijv. aan medicijngebruik, voedselallergie 
etc.  
- Ook willen wij graag weten met wie wij in geval van 
nood contact kunnen opnemen en wie uw huisarts is.  
Wilt u van onze opvang gebruik maken dan kunt u 
zich via onze website inschrijven. Bij het 
inschrijfformulier vindt u onze algemene voorwaarden. 



Bij het ondertekenen van het formulier gaat u 
automatisch akkoord met deze voorwaarden.  
Het overblijven  
Uw kind wordt tussen de middag opgevangen door een 
team van vaste overblijfouders. De groepen 1 en 2 
lunchen in de hal bij de kleuterlokalen, groep 3 en 4 in 
het Zeemeeuwplein. Groep 1 t/m 4 gaat om 12:00 uur 
eten en aansluitend buiten spelen. Bij slecht weer 
mogen de kinderen binnen blijven om te spelen.  
De groepen 5 t/m 8 gaan om 12:00 uur eerst naar 
buiten en lunchen om ca 12.30 uur in het 
Zeemeeuwplein. Zo blijft het op het grote plein 
overzichtelijk en rustig. De groepen 1 en 2 spelen op 
het kleuterplein.  
Wat geef ik mijn kind mee?  
Geeft u uw kind bij voorkeur twéé trommeltjes mee. 
Eén voor de ochtendpauze in de klas en één voor het 
overblijven. Hetzelfde geldt voor het drinken. Zo wordt 
voorkomen dat uw kind tijdens de ochtendpauze alles 
in één keer verbruikt.  
Geef uw kind voldoende mee maar niet te veel. Wij 
gaan ervan uit dat wat er in het trommeltje zit ook 
opgegeten moet worden. Geef uw kind iets mee dat het 
graag lust. Dat klinkt gek maar het heeft geen zin om 
uw kind iets mee te geven waar het niet zo dol op is. 
Wij krijgen het er ook niet in.  
De school streeft naar een gezonde lunch dus geef 
geen snoep, chips en snacks mee. Deze en eventuele 
traktaties e.d. geven wij mee naar huis. Gezonde 
snacks zoals rauwkost, fruit, stukje kaas of worst 
mogen natuurlijk wel.  
Soms heeft een kind echt geen trek. De overblijfouders 
proberen het kind te stimuleren tot het eten van 
tenminste één broodje. Wat over is wordt niet weg 
gegooid maar geven wij mee naar huis zodat u kunt 
zien wat uw kind heeft gegeten. Mocht het kind 
incidenteel echt niet willen eten dan zorgen wij ervoor 
dat uw kind in ieder geval iets heeft gedronken.  
 
Mogelijkheden en bijbehorende tarieven TSO  
U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welke 
wijze u gebruik wilt maken van de TSO.  
*Vaste opvang: U weet op welke dag(en) u opvang 
nodig heeft. Deze dag(en) is/zijn wekelijks hetzelfde. 
Overblijven kost € 2,00 per keer. U heeft géén 
strippenkaart nodig want u betaalt per factuur. De 
kosten worden berekend over 38 schoolweken en dit 
bedrag verdelen wij over 12 facturen per jaar. Middels 
automatische incasso schrijven wij maandelijks een 
vast bedrag van uw rekening. U betaalt telkens een 
maand vóóraf.  
Kosten vaste opvang:  
1 x per week 6,67 € 2 x per week 13,34 € 3 x per week 
20,01 € 4 x per week 26,68 € TSO Flexikids - Albatros  
Automatische incasso door DebiCare  
 
Flexikids heeft haar financiële klantenadministratie al 
jarenlang uitbesteed aan DebiCare. Zij is dan ook de 
instantie die bij u de kosten voor vaste opvang namens 
ons zal gaan innen en zullen u maandelijks de factuur 
per email toesturen.  
 
*Flexibele opvang: Komt uw kind geregeld naar de 
opvang, maar niet op vaste dagen of wisselt het aantal 
opvangdagen per week dan kunt u, op elke ochtend bij 
Miranda Schipperijn, een strippenkaart kopen. U betaalt 
€ 2,50 per keer. U kunt kiezen voor een kaart met 10 

strippen (€ 25,00) of met 20 strippen (€ 50,00). Is uw 
kaart bijna vol dan krijgt uw kind een briefje mee 
waarop staat dat u een nieuwe kaart moet kopen.  
*Incidentele opvang: Wilt u alleen heel af en toe gebruik 
maken van de opvang dan hoeft u zich niet in te 
schrijven. Voor deze incidentele opvang betaalt u 
vooraf of uiterlijk op de opvang dag € 3,50 contant bij 
Miranda Schipperijn.  
 
Aan- en afmelden  
U kunt, wanneer u gebruik maakt van een strippenkaart 
of incidentele opvang, uw kind voor een bepaalde dag 
opgeven op het daarvoor bestemde daglijsten in het 
Zeemeeuwplein. Bij vaste opvang hoeft u niets te doen.  
Afmelden van vaste opvang doet u bij voorkeur ook via 
de daglijsten. U schrijft dan de naam van uw kind op, 
de groep en de mededeling “ziek” (sowieso moet u dit 
melden bij school) of “komt niet”.  
Wanneer uw kind hoort te komen en u heeft het niet 
ziek- of afgemeld bij school of via het overblijfformulier 
dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Wij 
zijn uw kind dan “kwijt” en willen graag weten waar uw 
kind is. Ook wanneer uw kind met een ander kind mee 
naar huis mag dient u dit vooraf aan ons te melden. 
Kinderen mogen dit niet zelf melden, omdat wij er zeker 
van willen zijn dat u uw goedkeuring heeft gegeven. 
Wanneer uw kind dus aangeeft met een ander kind 
mee naar huis te mogen zullen wij dit zonder uw 
melding niet toestaan!  
Voor onze klanten van BSO Flexikids Albatros is de 
TSO gratis op de vaste contractdagen!! Voor onze 
overblijfouders is de TSO gratis op de dagen 
waarop u bent ingeroosterd!!  
Zowel klanten als overblijfouders dienen zich wel 
aan te melden via het inschrijfformulier. Wij 
verwerken voor u automatisch de gratis 
opvangdagen.  
 
Ook overblijfouder worden?  
Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe/extra 
overblijfouders. Flexikids heeft met de directie van de 
Albatros de afspraak gemaakt dat de school 
overblijfouders werft.  
De overblijfouder werkt o.b.v. een 
vrijwilligersvergoeding á € 9,00 per dag. De vergoeding 
kan oplopen tot € 36,00 per week (max. € 150,00 per 
maand) afhankelijk van hoe vaak u wordt ingeroosterd. 
Deze vergoeding is wettelijk bepaald. Hiernaast worden 
uiteraard eventuele cursuskosten en de VOG vergoed.  
Ouders die interesse hebben om overblijfouder te 
worden kunnen zich aanmelden bij Miranda 
Schipperijn.  
 
Contact TSO  
Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over de 
opvang van uw kind dan kunt u de coördinator een 
mailtje sturen of na schooltijd bellen naar 06- 
24370292.  Het emailadres is tso@albatros.asg.nl 
Heeft u algemene vragen of wilt u meer weten over 
Flexikids en TSO? Stuur dan een mailtje naar 
info@flexikids.nl. U kunt natuurlijk ook bellen naar 036-
5350942  
Onze vacatures en inschrijfformulier vindt u op 
onze site www.flexikids.nl  
  
Met vriendelijke groet, Sandra van der Horst  
Sonya van der Horst  Directie Flexikids 

mailto:tso@albatros.asg.nl
http://www.flexikids.nl/


TIPS VOOR HET WEEKEND 

OOGSTFEEST OP DE STADSBOERDERIJ  
Weleens pruimenjam met lavendel geproefd? Honing 

van Almeerse bijen? Zuurkoolzomersalade? 

Mirabellengelei? Hamburgers van blije koeien? 

Kornoeljejam? Spelttwisters? Weleens je eigen graan 

gedorst? En daar een pannenkoek van gegeten? Op 

het Oogstfeest gaat het om Almere’s mooie producten 

en hun trotse makers. En natuurlijk om alle mensen die 

daar nieuwsgierig naar zijn. Samen met de 

Boerenmarkt, met Almeerse Weelde, Stichting Stad en 

Natuur en vele anderen, belooft het een feest te worden 

voor de zintuigen. 

Zaterdag 21 september 9.30-15.00 uur Stadboerderij 

De Kemphaan 

http://www.stadsboerderijalmere.nl/  

WERELDFESTIVAL 
Op zaterdag 21 september is het Wereldfestival, een 
fris multicultureel festival waarbij ontdekking en 
ontmoeting centraal staan. Met heel veel muziek van 
topbands en artiesten, een grote wereldmarkt, een 
kinderdorp en natuurlijk lekker eten. 

De muziek komt uit veel verschillende landen. Het 
concert van de internationale sensatie Soweto Soul 
brengt voor het eerst de muzikale ziel van de 
townships, de Zuid-Afrikaanse buitenwijken, naar een 
festival in Flevoland. 

In samenwerking met uit Zuid-Afrika overgekomen 
artiesten combineert de Nederlandse producer/ gitarist 
Joep Pelt muziekstijlen als Pennywhistle Jive, Hip-Hop, 
Mbaqanga en Kwaito. Het resultaat is een dynamische 
show waarbij stilstaan geen optie is.  

Zaterdag 21 september van 12.00-23.00 uur 

diverse locaties in Almere Buiten 
Rio de Janeiroplein 
1334 HE ALMERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLOGGEN EEN SCHOON ALMERE 
TIJDENS DE WORLD CLEANUP DAY 

#cleanuptheworld was afgelopen jaar een trending 
hashtag waarbij de wereld liet zien dat zij zich inzetten 
om de wereld weer een beetje schoner te maken. Ook 
in Almere blijft er genoeg afval op straat liggen. Daarom 
hebben Run2Day Almere en Stad & Natuur de handen 
ineengeslagen en organiseren zij op zaterdag 21 
september een plogtocht tijdens de World Cleanup 
Day. Samen zorgen we voor een betere wereld! 
 
World Cleanup Day is een wereldwijd initiatief waarin 
157 landen, meer dan 18 miljoen vrijwilligers op één 
dag de aarde schoonmaken. In Almere wordt het 
opruimen gecombineerd met joggen. Karin Bijleveld 
van Run2Day Almere is één van de initiatiefnemers van 
de plogtocht, zij vertelt: “Ploggen komt van het woord 
‘joggen’ en het woord ‘plocka’ dat vuil oprapen betekent 
in het Zweeds. Wij brengen met de plogtocht graag 
mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk, om zich in te 
zetten voor een schoner Almere.” 
 
Op 21 september wordt op verschillende plekken in 
Almere om 10 uur gestart met ploggen. Het is de 
bedoeling dat bewoners, groepen, sportgroepen en 
andere geïnteresseerden een uur lang gaan ploggen. 
Het officiële startsein wordt om 10 uur gegeven bij de 
winkel van Run2Day in Almere. Sportmerk adidas 
sponsort de World Cleanup Day in Almere. Zij stellen 
deze dag schoenen ter beschikking die voor een 
deelgemaakt zijn van plastic dat wordt gevonden op 
stranden. Ben jij ook benieuwd naar deze bijzondere 
schoenen? Kom dan op 21 september gelijk naar 
Run2Day Almere voor een nieuw paar die je deze dag 
met korting kunt kopen. Wil jij je ook inzetten voor een 
afval en plastic vrije wereld? Meld je dan met een groep 
of alleen aan via Run2Day Almere: almere@run2day.nl
  
Handschoenen, prikkers en zakken worden voor de 
World Cleanup Day in Almere ter beschikking gesteld 
door de gemeente Almere. Picnic zal aanwezig zijn met 
de recycle kar en verzorgt fruit voor de deelnemers! 
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