
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF      
22 november 2019 Jaargang 19 nr. 12 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINTERKLAAS 
Op 5 december vieren we het feest van Sinterklaas 
samen met de kinderen en de leerkrachten. Bijna elke 
traditie ondergaat veranderingen. Wij veranderen mee. 
Dit jaar en volgend jaar gaan we aan de slag om een 
eigentijds verhaal met elkaar te vieren, rekening 
houdend met de verschillende sentimenten rondom dit 
leuke kinderfeest. 

Wij hopen Sinterklaas tussen 8.30- 8.45 uur op het 
grote plein te mogen ontvangen zodat u zijn intocht ook 
kunt meemaken. Mocht het slecht weer zijn, dan zullen 
we dit op het Zeemeeuwplein moeten doen en kunnen 
er helaas geen ouders bij aanwezig zijn.  

Op 5 december hebben we een continurooster tot 
14.00 uur en moeten de leerlingen ook een lunch 
meenemen.  

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4/5 mogen deze 
dag de schatkamer van Sinterklaas bezoeken om een 
cadeautje uit te zoeken. Ook zullen zij een leuke 
voorstelling van Hillaria bijwonen! 

Hulpouders bedankt: Wij willen de ouders die ons 
hebben geholpen met het versieren van de school heel 
hartelijk bedanken!!  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoen zetten: Vergeet op woensdag 27 november niet 
om een extra schoen mee te nemen, want de leerlingen 
mogen dan hun schoen weer zetten op school! 
 
Pietengym: De leerlingen mogen komende week in 
Pietenpakken gymen als ze dat leuk vinden. 
 
Surprises: De leerlingen die mee willen doen aan de 
wedstrijd voor de leukste surprise moeten de surprise 
uiterlijk vrijdag 29 november inleveren. De andere 
surprises moeten uiterlijk op dinsdag 3 december 
ingeleverd zijn. 
 
We gaan er weer een mooi feest van maken! 

 
VOORLEESKAMPIOENEN OP DE FOTO 
Woensdag mogen de voorleeskampioenen, van de 
afgelopen Kinderboekenweek, van de klas vanaf 8.30 
uur op de foto met hun favoriete boek. De foto’s zullen 
alleen voor intern gebruik zijn en bij de klas worden 
gehangen, want ze mogen daar best heel trots op zijn.  
 
Ook zal er een groepsfoto worden gemaakt van de 
leerlingen die in de kinderraad zitten. 
 

 
TUSSEN DE MIDDAG 
Wilt u er tussen de middag voor zorgen dat u voor 
12.10 uur van het grote plein bent. De bovenbouw van 
de overblijf gaat dan namelijk naar buiten en zo houden 
de overblijf medewerkers een beter overzicht op de 
kinderen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Agenda: 
Maandag 25 november: Mijn 1e concert 

lessen 5/6 

Vrijdag 29 november: Gevleugeld podium 8B 

Maandag 2 december: Mijn 1e concert 

lessen 5/6 

 19.00 uur Mijn 1e 

Concert 

Donderdag 5 december: Sinterklaas – continu- 

 Rooster tot 14.00 

uur 

Vrijdag 6 december: Studiedag lln. Vrij 

Vrijdag 13 december: Gevleugeld podium 

groep 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Gelukkig hebben al veel ouders het betreffende bedrag 
voor dit jaar direct overgemaakt. Mocht u dit nog niet 
hebben gedaan, verzoeken wij u om dit 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). 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. Eventueel  kunt u het 
bedrag ook in termijnen betalen in overleg met de 
administratie. 
 
 

STOEILES VAN MEESTER MATTHIAS 
Vandaag kregen de leerlingen les van meester Matthias 
hoe je op een respectvolle manier met elkaar stoeit. Je 
zoekt iemand die net zo groot is, als een van de 2 het 
niet leuk meer vindt en zegt “stop, hou op” dan stop je 
en respecteer je dat. Ze leren het verschil tussen 
vechten en stoeien. Stoeien is leuk! 
 

 
 

NASCHOOLSE GINGERBREAD COOKIE 

WORKSHOP 

Op woensdagmiddag 11 december kunnen de 

leerlingen van de groepen 3 t/m 8 voor € 5,- (contant of 

via Tikkie) een workshop Gingerbread Man Cookie 

versierworkshop volgen op het Zeemeeuwplein van 

12.15-13.15 uur.  

Opgeven kan via een reactie op deze nieuwsbrief of via 

whatsapp 06-25297126 Sugar & Spice Creations 

(moeder Shivay 3B/Shriyan 4) 

 
 

MADSCIENCE NASCHOOLSE 
TECHNIEKLESSEN 
Twee weken geleden was de MadScience Show hier 
op school. Mocht uw zoon/dochter naar aanleiding 
hiervan mee willen doen met de naschoolse 
technieklessen van MadScience, dan kunt u hem/haar 
inschrijven via www.inschrijven.mad-science.nl 
  
 
 
 

DIT IS OOK HET WIJKTEAM: HELP JIJ HET 
SINTERKLAASPAKHUIS VULLEN? 
Het wijkteam heeft veel verschillende kanten. Zo kun je 

met een vraag rondom schulden of voor dagbesteding, 

huishoudelijke hulp, het doen van vrijwilligerswerk en 

activiteiten in de wijk bij het wijkteam terecht. Soms 

organiseert het wijkteam zelf ook activiteiten, zo ook het 

sinterklaaspakhuis.  

 

De Sint heeft vernomen dat kinderen thuis vaak 

speelgoed hebben liggen waar lang niet altijd meer 

mee gespeeld wordt. Ook zijn er kinderen voor wie 

sinterklaas vieren en pakjes krijgen niet 

vanzelfsprekend is. De wijkteams van Almere Buiten 

hebben daarom – naar een initiatief uit Almere Haven –  

het sinterklaaspakhuis opgezet, zodat ieder kind een 

cadeautje kan krijgen. Op de flyer ziet u waar, wanneer 

en hoe. 

 

Alleen speelgoed inbrengen, zonder er speelgoed voor 

terug te hoeven, is zeker ook welkom. Ieder jaar blijft er 

speelgoed over, dat het wijkteam weggeeft aan een 

goed doel voor kinderen. Heb je geen speelgoed om in 

te leveren en wil je jouw kind wel een pakje geven uit 

de zak van sinterklaas, meld je dan bij je eigen 

wijkteam. 

 

Het sinterklaaspakhuis wordt georganiseerd door de 

wijkteams van Almere Buiten. Voor meer informatie: 

neem contact op met Aranka Verheugd, 

afeverheugd@almere.nl of 0636344762. 

 

 

http://www.inschrijven.mad-science.nl/
mailto:afeverheugd@almere.nl


 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

SINTERKLAAS IN ALMERE BUITEN  
Morgen brengt Sinterklaas een bezoek aan het 
winkelcentrum in Almere Buiten. Zaterdag 23 november 
om 12.00 uur wordt hij door wethouder Van Garderen 
ontvangen op het podium op het Globeplein. Hij blijft de 
hele middag in Buitenmere in het gezelschap van 
diverse Pietenbands die leuke meezingdeuntjes spelen. 
Ook zijn er verschillende dansoptredens. Van 11.00 tot 
16.00 uur kun je op het Noordeindeplein sjoelen met 
pepernoten en een coole Sint Kleurplaat maken. 

PAKJESBOOT NAAR HET KASTEEL VAN 
SINTERKLAAS  

Sinterklaas zet dit jaar maar liefst twee weekenden de 
poorten van zijn kasteel open om alle kinderen 
persoonlijk te begroeten. Ook dit jaar is er weer veel te 
doen en te beleven in het Muiderslot. Kinderen kunnen 
tekenen, dichten, jongleren, zingen en een 
pietendiploma halen op een spannend parcours. Swing 
mee met de zingende pieten en maak een mooie 
tekening voor Sint! 
 
Vaar mee vanaf Almere Marina Muiderzand op 
zaterdag 23 november, zondag 30 november of zondag 
1 december. 
Willen jullie zeker zijn van een plek aan boord van de 
pakjesboot, boek dan ruim op tijd. Er is keuze uit twee 
afvaarten: 
 
10.45 vertrek – terug om 15.15 
13.15 vertrek – terug om 17.45 

 

 

JEUGDTHEATER 4+: PIET OP PAD! 

24 november 2019, van 15:00 tot 15:50 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

Piet moet een belangrijk pakje afleveren in de schoen 
van Nina. Niet zomaar een pakje maar het cadeau dat 
Nina al zooooo lang wil hebben. Sinterklaas geeft een 
belangrijke raad: "Raak het onderweg niet kwijt!" 
Alleen de weg is lang en het is donker buiten. En Piet 

moet lang lopen. En klimmen. En de weg zoeken. En.. 
waar is het pakje nou? Oh oh… Piet is het pakje kwijt. 
Wie helpt met zoeken? Lukt het Piet om op tijd het 
pakje in Nina's schoen te stoppen en loopt het goed af? 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies 

in de nieuwe bibliotheek of direct via iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 

 
SINTERKLAAS: WORKSHOP SURPRISE 
EN DICHTEN 

24 november 2019, van 13:00 tot 15:00 | Bibliotheek 
Stad, de etalage 

Kosten: Gratis inloop 

 
Hulp nodig bij het maken van een surprise of 
gedicht? Dat kan! 
Heb je dicht- of surprisestress? Een echt 
sinterklaascadeau bestaat natuurlijk uit een surprise 
met een gedicht, maar dat levert soms nog weleens 
wat stress op. De nieuwe bieb helpt! Maak samen 
met Suzanne Jonker van Zoo creatief de mooiste 
surprise. Anouk Kragtwijk is er om je te helpen met 
een mooi gedicht. 

 

 

 

 

 

 

 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2910;a_id=1793

