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HARTELIJK WELKOM! 

Beste ouders en kinderen van de Albatros. Wat 

fijn dat jullie gezond van de vakantie zijn 

teruggekomen! En wat fijn om alle kinderen 

weer op school te mogen verwelkomen. Gisteren 

hebben juf Miranda en ik een rondje langs alle 

groepen gemaakt om de nieuwe kinderen te 

ontmoeten en even sfeer te proeven in de 

klassen. Dat was heel leuk om te doen en we 

kregen veel enthousiaste reacties van de 

kinderen. 

Helaas zijn nog niet alle kinderen en 

leerkrachten op school. Vanwege een mogelijke 

besmetting met Corona zijn 2 collega’s in 

quarantaine gegaan en hierdoor is aan de 

leerlingen van beide groepen 8 gevraagd om 

thuis aan het werk te gaan. Dat is natuurlijk een 

vervelende start, want ook die kinderen 

verheugden zich erop om weer naar school te 

gaan. Gelukkig konden we door de ervaringen die 

we opgedaan hebben tijdens de “Lockdown” snel 

“les-op-afstand” organiseren, waardoor de 

kinderen vanaf dag 1 thuis aan de slag konden. 

Een situatie waar we komend schooljaar wel 

vaker gebruik van zullen moeten maken, gezien 

het nog rondwarende Coronavirus, maar ook 

vanwege het lerarentekort waardoor vervanging 

steeds lastiger is te organiseren.  

 

 

 

 

 

 

De afgelopen week heeft u van het College van 

Bestuur een brief ontvangen. Hierin stond o.a. 

dat we op school de maatregelen handhaven 

zoals deze voor de zomervakantie golden. De 

belangrijkste maatregel is dat we doorgaan met 

de “breng-en-haal regeling” van de kinderen van 

school. Ouders wachten buiten het schoolplein 

en de kinderen verzamelen zich ’s morgens op de 

afgesproken plek of komen naar buiten met de 

leerkracht aan het einde van de schooltijd. Na 

de persconferentie van premier Rutte van 

afgelopen dinsdag werd wel duidelijk dat we op 

korte termijn geen versoepelingen hoeven te 

verwachten.  

Al deze zaken hebben natuurlijk direct gevolgen 

voor een aantal vaste agendapunten in onze 

kalender, zoals Informatie ochtend, 

oudergesprekken, sportdagen, etc. We zullen 

per activiteit moeten bekijken of het überhaupt 

kan doorgaan en welk alternatief we kunnen 

bieden. Natuurlijk zullen we u hierover bijtijds 

via SchouderCom informeren. Dit jaar ontvangt 

u de kalender als bijlage met de Nieuwsbrief, 

omdat de activiteiten die erin staan onder 

voorbehoud zijn en we op dit moment niet 

kunnen aangeven of en op welke wijze we deze 

organiseren.  

Voor dit moment hebben we met elkaar een 

goede start gemaakt. Dat is in ieder geval heel 

fijn. Namens alle teamleden van de Albatros 

wens ik u en de kinderen een heel goed 

schooljaar toe en vooral een goede gezondheid! 

Met vriendelijke groeten, 

Luc de Boer  

Agenda: 
Vrijdag 3 juli : Vrij 

Woensdag 19 augustus: 1e schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Omdat u niet meer de school in mag en misschien niet 
weet bij welke leerkracht uw zoon/dochter zit, stellen wij 
ze even aan u voor:  
 
1/2A Juf Femke en Diana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1/2B juf Ianthe/Karin 

 Juf Mariëlle (nog niet      

             op de foto) 

 

 

                    1/2C juf Ellen 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A juf Monique/Tanja               3B juf Sylvia/Matthias 

 

 

         
4A juf Irma/Monique             juf Marjo/Desiree (oa) 

 

    

      
5 juf Simone   5/6 juf Soraya/Carolina 

     

 

 

 

 

 

 

6  

Juf Irene 

 

 

 

 

  
7A juf Patricia/meester Adri       7B juf Birgit/Sylvia 

 

8A juf Isabel (nog geen foto) 

8B juf Esther (nog geen foto) 

                                                  

                                             
IB  Caroline (5/6-7/8)  

 IB Alma (1 t/m 5) 

 

 

 

 

Meester Milo – gym 

Juf Patricia 

 

                    Juf Karin - oa    

                                           

          Juf Corinne oa 

           Juf Claudia - oa 

 

 

 

      

  

 juf Miranda 

        

                                        Meester Luc - directeur 



 

TRAKTEREN 
De leerlingen mogen weer trakteren in de klas maar 

mogen helaas niet de klassen rond. Wel krijgen ze 

natuurlijk een verjaardagskaart met felicitaties van de 

teamleden. U kunt de traktatie meegeven aan uw kind 

of afgeven bij de juf aan de deur.  

 

 

GYMROOSTER 
Wij sturen u nogmaals het gymrooster omdat deze 

week niet alle leerlingen gymkleding bij zich hadden op 

de dagen dat er gym gegeven werd. De kinderen 

gymen in sportkleding en niet in hun gewone kleding. 

Ook verzoeken wij u om gymschoenen mee te geven 

en een handdoek zodat zij zich kunnen opfrissen na de 

gymles. Er mogen geen sieraden gedragen worden en 

oorbellen moeten uit of worden afgeplakt (dus tape 

meegeven indien nodig). Het zou fijn zijn als de groep 3 

leerlingen op de dagen dat ze gym hebben makkelijke 

kleding dragen zodat het aan- en uitkleden soepel 

verloopt. 

Gymrooster 2020 – 2021: 
 

Tijden Maandag  Dinsdag Woensdag Vrijdag 

8.30 – 
9.10 
uur 

7A 6 8A 3A 

9.10 – 
9.50 
uur 

 7B 8B 3B 

9.50 – 
10.30 
uur 

 5 7A 4A 

10.40 
– 
11.20 
uur 

 5/6 6 4B 

11.20 
– 
12.00 
uur 

 4A 5/6 5 

13.15 
– 
13.55 
uur 

 4B  8B 

13.55 
– 
14.35 
uur 

 3A  8A 

14.35 
– 
15.15 
uur 

 3B  7B 

 

 

 

 

TELEFOONKAARTEN  
Uw zoon/dochter heeft een roze telefoonkaart 
meegekregen als het goed is van de leerkracht. Wilt u 
deze z.s.m. terug mee naar school geven. 
 
 
 

 
 
 
Almere, 21 augustus 2020 
 
 
Informatiebrief TSO (Tussen Schoolse Opvang) 

Beste Ouders,  

Graag informeren wij u over enkele TSO-zaken zoals 

de tariefkeuze voor het overblijven,  regels van - en 

afspraken met school,TSO-regels en afspraken voor 

kinderen, overblijfmoeders en ouders. Mocht u na het 

lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt 

u deze mailen naar info@flexikids.nl. Wij geven u graag 

antwoord.  

Het TSO team 

Het overblijven wordt georganiseerd door 

kinderopvangorganisatie Flexikids. Regelmatig is er 

overleg tussen de directies van Flexikids en O.B.S. de 

Albatros. Tijdens dit overleg worden alle zaken 

aangaande het overblijven besproken, eventueel 

aangepast en vastgelegd. Om het overblijven zo goed 

mogelijk te laten verlopen heeft Flexikids een 

Coördinator TSO aangesteld. 

Sabrine is door Flexikids aangesteld als Coördinator 

TSO. Zij is naast Coördinator ook pedagogisch 

medewerkster van BSO Flexikids Albatros. De 

plaatsvervangend Coördinator TSO is Naazma. Ook zij 

is pedagogisch medewerkster en vervangt Sabrine 

indien nodig en is net als Sabrine dagelijks aanwezig 

om het overblijven te begeleiden. 

De Coördinator TSO geeft leiding aan een vast team 

overblijfmedewerkers, dit zijn over het algemeen ouders 

van school. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden 

een vrijwilligersvergoeding. Alle huidige 

overblijfmedewerkers hebben een aantal TSO-

cursussen gevolgd en hebben hier een certificaat voor 

ontvangen. In de loop van dit schooljaar volgt wederom 

een TSO-cursus. Uiteraard zijn alle medewerkers in het 

bezit van de vereiste Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG).  

Werkwijze gedurende Coronaperiode 

mailto:info@flexikids.nl


Sinds de Corona-uitbraak gelden er ook voor het 

overblijven diverse maatregelen. Deze blijven gelden 

totdat de maatregelen door de directies van Flexikids 

en school worden opgeheven. De maatregelen treft u 

als rode tekst aan in onderstaande algemene 

informatie. Deze rode tekst kunt u aanhouden zolang 

de Coronamaatregelen van kracht zijn!  

 

Gebruik maken van de TSO / tarieven 

Voor álle onderstaande opties geldt dat u uw kind 

eerst dient in te schrijven via 

https://www.flexikids.nl/inschrijven/inschrijfformulier-

tussenschoolseopvang .  Zonder inschrijving kunnen 

wij uw kind niet opvangen. Belangrijke informatie 

over medicatie en/of allergieën kunt u vermelden op het 

inschrijfformulier. Wij hebben alléén bij optie 1 uw 

bankrekeningnummer nodig; 

Optie 1: Wij bieden opvang aan op vaste dagen van de 

week. U ontvangt 12x per jaar maandelijks (vooraf) een 

factuur. Wij rekenen slechts 38 weken per schooljaar 

(dit is exclusief de schoolvakanties en 2 weken 

studiedagen). Bij deze vorm van opvang betaalt u €2,00 

per keer. 

Optie 2: Wanneer u onregelmatig en/of op wisselende 

dagen opvang nodig heeft, kunt u een strippenkaart 

kopen voor 10 of 20 keer. Een strip kost €2,50 per keer 

dus u koopt een strippenkaart voor €25,00 of €50,00. 

Uw kind krijgt een briefje mee wanneer de strippenkaart 

bijna vol is zodat u op tijd een nieuwe kunt kopen. 

Optie 3: Wanneer u echt een heel enkele keer gebruik 

wilt maken van de opvang dan kunt u een losse strip 

kopen. Deze kost €3,50 en kunt u contant betalen. Een 

strippenkaart of losse strip is dagelijks te koop bij 

Miranda van de administratie van school.  

Optie 2 en 3: Mocht u gebruik willen maken van opvang 

middels een strippenkaart dan kunt u €25,00, €50,00 of 

€3,50 (voor een losse strip) overmaken op de rekening 

van school met de mededeling overblijf  tbv (naam 

leerling en groep) op bankrekeningnummer: 

NL22INGB0000 060637 t.n.v. ASG inz. De Albatros. 

Voor onze klanten van BSO Flexikids is de TSO op 

de dagen van de vaste naschoolse opvang geheel 

gratis.  

Hoe kan ik doorgeven dat mijn kind een dagje 

overblijft? 

Wegens de huidige Coronamaatregelen mag u als 

ouder de school niet betreden. Alle afmeldingen (vaste 

opvang) én aanmeldingen (strippenkaart/incidentele 

opvang) voor de TSO dient u door te geven middels 

“Mijn overblijfschema” op Schoudercom (onder 

“Afwezigheid melden”). Het aan- en afmeldformulier in 

het Zeemeeuwplein komt hiermee  te vervallen.  

Heeft u een strip of strippenkaart dan dient u uw kind 

altijd uiterlijk vóór 10:00 uur aan te melden. 

 

 

De kinderen met vaste opvang (optie 1) staan bij ons al 

op een groepslijst. U hoeft uw kind niet aan te melden. 

U geeft alleen door wanneer uw kind níet komt.  

Strippenkaart /losse strip (optie 2 en 3): Het komt 

regelmatig voor dat kinderen niet worden aangemeld 

voor het overblijven maar er wel zijn. Dit kan soms erg 

verwarrend zijn, m.n. voor de Coördinator. U kunt ons 

helpen met dit te voorkomen.  

Kinderen mogen alleen met een vriendje of 

vriendinnetje mee wanneer het door u is afgemeld. 

Mocht dit niet gebeurd zijn dan houden wij uw kind op 

school.  

Ook afmelden is heel belangrijk 

Een keer geen opvang nodig? U wordt dan dringend 

verzocht uw kind af te melden voor de TSO. Wanneer 

uw kind niet is afgemeld zullen wij op zoek gaan naar 

uw kind. U zult begrijpen dat de medewerkers zich erg 

ongerust maken en uw kind gaan zoeken totdat bekend 

is waar het kind is. Weten we dan nog steeds niet waar 

uw kind is dan zal de Coördinator TSO telefonisch 

contact met u opnemen. 

Eten en drinken 

Bij voorkeur geeft u uw kind 2 broodtrommeltjes en 2 

keer drinken  mee. Eén set voor de ochtendpauze en 

één voor de lunch. U voorkomt hiermee dat uw kind om 

10:00 uur alles in één keer op eet/drinkt.  

Het komt wel eens voor dat een kind nog trek heeft 

maar het trommeltje inmiddels leeg is. Geef daarom 

voldoende voedsel mee. Geef ook altijd voedsel mee 

dat uw kind graag lust.  

Snoep, koek, chips en dergelijke horen echter niet thuis 

in het lunchpakket.  

 

Onze regel is dat een kind tenminste 1 broodje eet. Wat 

overblijft gaat mee naar huis zodat u kunt zien wat uw 

kind gegeten heeft. Mochten wij bijzonderheden 

opmerken dan geven wij u een briefje mee in het 

broodtrommeltje.  

Wat doet mijn kind na de lunch? 

De directie van school ziet graag dat alle kinderen na 

de lunch buiten gaan spelen. Alleen bij fikse regen, 

guur of erg koud weer mogen de kinderen van de 

midden- en bovenbouw kiezen tussen buiten spelen of 

binnen spelen. De onderbouw gaat gezamenlijk naar 

buiten óf blijft binnen. De onderbouw speelt op het 

kleuterplein en gebruikt het buitenspeelgoed van 

https://www.flexikids.nl/inschrijven/inschrijfformulier-tussenschoolseopvang
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school. Bij binnenspel gebruiken wij het 

kleutermateriaal.  

De bovenbouw gaat van 12:00 - 12.30 uur eerst 

buitenspelen op het grote plein en daarna binnen 

lunchen op het Zeemeeuwplein. De middenbouw gaat 

na de lunch op het Zeemeeuwplein van 12:30 - 13:00 

uur buitenspelen op het grote plein. Er is 

buitenspeelgoed aanwezig. Bij slecht weer mogen de 

kinderen op het Zeemeeuwplein vrij kleuren, knutselen, 

een dansje of een spelletje doen, etc.  

Einde middagpauze 

Om 13:00 uur luiden wij de bel. Dit is het teken dat de 

kinderen zich moeten verzamelen bij de ingang. De 

kinderen worden geteld en gaan naar binnen. 

Vervolgens worden de toegangsdeuren gesloten. Dit is 

het moment waarop de kinderen (en ouders) die 

niet overblijven de pleinen pas mogen betreden. Dit 

geeft de overblijfmoeders de kans te controleren of echt 

alle overblijvers verzameld zijn, hen naar de klas te 

brengen en over te dragen aan de leerkracht. 

Bijzonderheden worden overgebracht aan de 

leerkracht. De school opent vanaf ca.13:05 uur de 

toegangsdeuren.  

Wegens de huidige Coronamaatregelen mogen de 

ouders en de kinderen die geen opvang hebben het 

plein niet betreden. De overblijfmedewerkers zorgen 

ervoor dat de overblijfkinderen in de klas worden 

gebracht en wachten tot de leerkracht de overige 

kinderen van zijn/haar groep buiten heeft opgehaald.   

Akkefietjes tijdens het overblijven 

Het overblijfteam doet er alles aan om de middagpauze 

in goede banen te leiden, maar soms gebeurt er iets 

waardoor kinderen ruzie krijgen. De 

overblijfmedewerkers zullen hun best doen het 

probleem tussen de kinderen op te lossen. Soms is het 

nodig  een kind een time-out te geven om het even tot 

rust te laten komen. Wij zetten het dan op een rustige 

plek even apart.  

Een enkele keer is het best lastig om een ruzie te 

sussen. In dat geval zal de overblijfmedewerker met de 

kinderen naar de coördinator gaan. Deze neemt het 

gesprek over en zal het probleem samen met de 

kinderen oplossen. Mocht dit niet het gewenste 

resultaat opleveren dan zal de coördinator de 

betreffende leerkracht(en) op de hoogte stellen zodat zij 

het probleem verder kunnen oppakken.  

Overig 

Tijdens het overblijven is het gebruik van mobiele 

telefoons, skateboards en skeelers e.d. niet 

toegestaan.  

TSO Flexikids stelt zich niet aansprakelijk voor 

vermissing van of beschadiging aan meegenomen 

spullen en kleding.  

Vragen, klachten en complimenten 

Het kan voorkomen dat u een vraag heeft over het 

overblijven. Of omdat uw kind bijv. vertelt dat het 

overblijven even niet leuk was. U doet er dan goed aan 

contact op te nemen met de Coördinator van de TSO. 

Zij kan uw vragen beantwoorden of nagaan wat er aan 

de hand is geweest. De overblijfmedewerkers staan 

elke dag weer met veel plezier voor de kinderen klaar. 

Wilt u hen eens een complimentje geven dan kan dat 

natuurlijk ook.  

Per mail: tso@albatros.asg.nl 

Per telefoon: 06- 24370292 (op TSO-dagen bereikbaar 

tussen 16:00 -17:00 uur) 

Wijzigen of opzeggen TSO 

Een wijziging of opzegging kunt u doorgeven aan de 

directie van Flexikids via een mailtje aan 

info@flexikids.nl. Flexikids hanteert geen opzegtermijn. 

Op ongebruikte strippen geldt geen restitutie. 

Ook overblijfmedewerker worden? TSO Flexikids is 

momenteel dringend op zoek naar nieuwe 

(reserve)medewerkers. Heeft u interesse? Mail dan 

naar school of naar info@flexikids.nl  

 
 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
ALLY THEATER 
Tijdens het weekend van 21, 22 & 23 augustus kun je 
live genieten van Ali B, Jungle By Night, Mits & Del 
Prado en Woezel & Pip in het Openluchttheater 
Castellum, ALLY Amfitheater. 

Tickets zijn slechts €10,- per stuk. En voor Woeze; & 
Pip zijn er familietickets beschikbaar á €30,- per stuk (4 
personen, max. 2 volwassenen). Wees er snel bij, want 
OP = OP! 
https://demeesteralmere.stager.nl/ALLY%20AMFITHEA
TER/tickets?fbclid=IwAR3Gp0ndUKZWh1KLnACFIKpB
njPpCws-5vHvyHIR29hvGcTxFK1Qmkrdmuw  
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