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NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen 
van start gegaan met een toneelstukje van de 
middenbouw- en kleuterjuffen over “Moppereend” voor 
de groepen 1 t/m 4. Gisteren kwam Ingrid Verheggen, 
van de Nieuwe Bibliotheek, om voor te lezen bij de 
kleutergroepen en er zijn nog veel meer extra 
activiteiten op het gebied van lezen in de school. Er 
wordt ook al druk gewerkt aan het boek dat gezamenlijk 
wordt geschreven door de hele school en zal worden 
voorgelezen tijdens de afsluiting van de Nationale 
Voorleesdagen die, vanwege de staking, is verplaatst 
naar woensdag 5 februari. Wij willen de biebouders die 
het podium zo mooi hebben versierd heel hartelijk 
bedanken!! 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVERBLIJF 
Gezonde lunch: Wilt u uw zoon/dochter geen 
koekjes/snoep meegeven als lunch voor de overblijf, 
maar een zo’n gezond mogelijke lunch. Zie hiervoor 
folders bij de hoofdingang. 
 
Overblijf invalkracht: Flexikids is op zoek naar een inval 
overblijfkracht. Mocht u het leuk vinden om, af en toe, in 
te vallen bij ziekte van een overblijfkracht dan kunt u 
contact opnemen met Flexikids info@flexikids.nl of 
reageren via een reactie op deze nieuwsbrief. 
 
Overmaken overblijfkaart/losse strip: Indien u een 
overblijfkaart of losse strip overmaakt op de rekening 
van de school wilt u dit dan ook even via een mailtje 
laten weten aan de administratie@albatros.asg.nl  
 
12 uur: Wilt u, als u uw kinderen op komt halen, zo snel 
mogelijk het plein verlaten zodat de leerlingen van de 
bovenbouw zo snel mogelijk naar buiten kunnen en de 
overblijfmoeders een beter overzicht hebben.  
 
Vaste opvang en niet aanwezig: wilt u na een 
mondelinge afmelding bij de leerkracht van uw 
zoon/dochter graag even een mailtje naar 
tso@albatros.asg.nl sturen zodat zij niet onnodig op 
zoek gaan naar uw zoon/dochter en zo ook weten van 
zijn/haar afwezigheid. (Indien u via SchouderCom een 
afmelding maakt krijgen zij het automatisch ook te zien) 
  

STAKING 
Afgelopen week kreeg het team een hart onder de riem 
van een ouder van school, superlief! Natuurlijk heeft de 
ene groep meer last van het lerarentekort dan de 
andere, maar wij proberen altijd naar een zo’n, voor 
iedereen, passend mogelijke oplossing te zoeken bij 
eventuele ziekte of uitval van een leerkracht.  
 

 
 

Agenda: 
Woensdag 29 januari: Letterfeest groep 3 

Donderdag 30 en 

vrijdag 31 januari: Staking 

Maandag 3 februari: Roostervrije dag 

Woensdag 5 februari: Afsluiting Nationale 

Voorleesdagen 

Vrijdag 7 februari: 1e rapport 

Dindsag 11 februari: 10 min. gesprekken 

Donderdag 13 februari: 10 min. gesprekken 

Maandag 17-vrijdag 21 feb: Voorjaarsvakantie 

Woensag 26 februari: Leerkrachtenverjaar- 

 dag 
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INTEKENEN 10-MINUTENGESPREKKEN 
Vanaf woensdag 29 januari tot woensdag 5 februari 
kunt u weer intekenen via SchouderCom voor de 10-
minuten rapportgesprekken. Mocht u dit niet hebben 
gedaan zal de leerkracht een briefje bij het rapport 
toevoegen met een overgebleven tijdstip.  

 
POSTBODE IN DE KLAS 
Groep 4 heeft afgelopen tijd gewerkt met het thema 
Post. Maandag kwam er een echte postbode in de klas 
om hierover alles te vertellen en de kinderen konden 
ook zelf vragen stellen. Zo kregen de leerlingen meer 
inzicht over wat er allemaal gebeurt als je een brief op 
de post doet. Heel hartelijk bedankt postbode!! 
. 

           
 
 
DOELENTOETS  5 t/m 8 
Ter informatie: Het thema Zintuigen is vanwege ziekte 
van een van de leerkrachten later begonnen. De 
bijbehorende doelentoets, welke de leerlingen na elk 
thema maken, met betrekking tot dit thema is dan ook 
verschoven en zal op vrijdag 14 februari plaatsvinden. 
 
 

OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage/ 
schoolreisje/kamp!!  
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.  
 

SCHOOLVOETBAL GROEPEN 2 T/M 4! 
Net als vorig jaar is er ook dit jaar een schoolvoetbal-
toernooi voor de onderbouw. Vorig jaar hebben de 
klassen van juf Ellen en juf Irma/juf Femke mee 
gedaan. Dit een groot succes! Groep 4 werd 4e en de 
kinderen uit de klas van juf Ellen werden zelfs 
kampioen met een doelsaldo van 62 tegen 1! 
  
Net als vorig jaar zal de moeder van Liam (gr5) 
& Kyan(3a) de organisatie op zich nemen.  

Het toernooi vindt plaatst op woensdag 29 april 2020 in 
de ochtend (let op dit is in de meivakantie!). Het 
toernooi in op de voetbalvelden van FC Almere in 
Almere Haven.  
  
Natuurlijk hopen we op zo veel mogelijk aanmeldingen 
zodat er zoveel mogelijk teams (zowel jongens als 
meisjes) mee kunnen doen. Als er veel aanmeldingen 
zijn per groep dan worden er meerdere teams gemaakt. 
  
U krijgt een apart aanmeldformulier in de mailbox 
van SchouderCom. Aanmelden kan t/m 14 februari via 
een reactie op het bericht in SchouderCom (die u 
krijgt van Marloes Aalderink). Ook voor informatie of 
vragen kunt u bij Marloes terecht. 
  
Mocht uw kind niet mee willen doen, dan zouden de 
klasgenoten het leuk vinden als ze toch langs de lijn 
staan om de anderen aan te moedigen!! 
 

 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 

HET JUFFENBALLET 
De schooljuf. Een vertrouwd figuur die dagelijks voor de 
klas staat, dingen op het bord schrijft en geduldig 
schriften controleert. Maar wat doet ze als je het 
klaslokaal verlaat? Is de juffrouw dan nog wel een juf? 
En waar gaat ze dan naar toe? Wat is het geheime 
leven achter het schoolbord? 

In ‘Juffenballet’ blijkt de koffiekamer een portal naar een 
andere wereld. In de maneschijn ontmoet een stel 
juffen elkaar op een open plek in het bos. Ze gebruiken 
het huiswerk om een fikkie te stoken, dansen wild en uit 



de maat en brouwen mengsels en geniepige 
plannetjes. Plannetjes om de schooldirectrice, een 
oude hippie met flowerpoweridealen, van de troon te 
stoten. Ze willen de school vernieuwen met strakke 
regels en prestatiedruk. Een strijd tussen vrijheid en 
orde barst los. Maar dan komt er een nieuwe juf. Kan zij 
de boel redden? 

Gooi Harry Potter, de Heksen van Roald Dahl, 
Superjuffie en De Luizenmoeder op een hoop en je 
hebt Juffenballet. Deze beeldende theatervoorstelling is 
geproduceerd door BonteHond en Maas. Een 
voorstelling voor de hele familie met veel dans, vette 
decorwisselingen, humor en af en toe een zielig 
liedje.                                                    

En als je dacht dat het afgelopen was toen je de zaal uit 
kwam, heb je het mis! Blijf na afloop van de voorstelling 
hangen en dans je eigen juffenballet in de foyer. Zet 
een koptelefoon op en luister mee met de gedachten 
van de juffen. Dat kunnen lieve en brave gedachten 
zijn, maar soms ook geniepige en onverwachte. 
Niemand is perfect, en dat hoeft ook niet! Kruip in het 
hoofd van de juf en laat jezelf leiden via geheime denk- 
en dansopdrachten. Ontdek je eigen donkere kant door 
vrij te dansen in een georganiseerde chaos. Een 
vrijplaats voor alles waarvan je dacht dat het niet 
mocht, maar wat we stiekem allemaal denken. 

Juffenballet is een coproductie van BonteHond en 
Maas theater en dans. 

http://www.kaf.nl/  
Zondag 26 januari 15.30 uur 

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN: LOET EN 
MOPPEREEND (3+) 

25 januari 2020, van 14:00 tot 15:00 | Bibliotheek 
Stad, jeugdafdeling 

Kosten: Gratis, op vertoon van een toegangskaartje 

 
 

Eend is een echte moppereend. Het vrolijke meisje 
Loet wil al dat gemopper niet meer horen. Ze vraagt 
hulp aan de boerderijdieren en het wordt al gauw een 
vrolijke en muzikale moppertocht. 
Eend is een echte moppereend. Ze bromt en klaagt en 
mokt. Niemand wil met haar spelen. En ze wordt ook 
nog eens achtervolgd door een klein grijs wolkje boven 
haar hoofd. Het vrolijke meisje Loet wil al dat gemopper 
niet meer horen. Maar Moppereend moppert gewoon 
door. Loet vraagt hulp aan de boerderijdieren en gaat 
samen met jou en alle kinderen op een vrolijke en 
muzikale moppertocht. Wat denk jij? Zal het Loet 
lukken om het steeds groter wordende donderwolkje 
kwijt te raken en Eend weer blij te maken? Of zal ze 
voor altijd Moppereend blijven... 

Loet en Moppereend is gebaseerd op het boek 
'Moppereend' van Joyce Dunbar en Petr Horáček. 

Klik hier voor een gratis toegangskaartje. 

 

BOEKSTART FESTIVAL 

26 januari 2020, van 12:00 tot 16:00 | Bibliotheek Stad 

 
Vrolijk doe-festival voor alle Almeerse baby's, 
dreumesen en peuters en hun ouders. 
Kom langs in onze prentenboekenhuisjes, geniet van 
een babyconcert en diverse voorleeslees-momenten. 
Of doe mee aan een BabyClub-activiteit van het 
JKC, Muziek op Schoot van Elfje Twaalfje, de 
Babymassage-workshop van JGZ, en kom alles te 
weten over de motoriek van je kindje bij de workshop 
van de kinderfysiotherapeut van het Flevoziekenhuis. 
En geef je die iPad nu niet of wel aan je peuter? 
Marije Majito vertelt er je alles over tijdens de 
inspiratieworkshop Kind en Media. 
En natuurlijk is er voor alle zieke of gewonde knuffels 
een poppendokter die spreekuur houdt. 
 
Het complete programma van deze dag vind je hier. 

 

JEUGDTHEATER 2+: WIE HEEFT DE 
VIJVER LEEGGEHAALD? 

26 januari 2020, van 15:00 tot 15:50 | 
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,50 | niet-leden € 8,50 

http://www.kaf.nl/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3366;a_id=2039
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/boekstart-festival.html


 
Eend wordt wakker, loopt naar de vijver, haalt diep 
adem, knijpt zijn neus dicht en duikt in het……zand?!?! 
“Wie heeft de vijver leeggehaald?” roept Eend en hij 
gaat stampvoetend op zoek. 
Eend wordt wakker. Hij heeft heerlijk geslapen. Hij loopt 
naar de vijver, haalt diep adem, knijpt zijn neus dicht en 
duikt in het…………………zand?!?! “Wie heeft de vijver 
leeggehaald?” roept Eend. Ja wie? Is het Hond of 
misschien mama Kip? Geit? Of nee…Schildpad? 
Ooooh…wie!!! Eend gaat stampvoetend op zoek. 

 
Een vrolijke, muzikale voorstelling over heel erg boos 
kunnen zijn van Sesamstraatacteurs Renee 
Menschaar (Pino) en Arjan Smit (de jonge vader) 
waarbij kinderhulp onmisbaar is. 
Geïnspireerd op het bekroonde prentenboek 
Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horáček. 

 
Kosten: Leden € 6,50 | niet-leden € 8,50 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
klantenservicebalies in de bibliotheek of direct via iDeal 

 
Koop kaarten via iDeal 
 

 

 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3326;a_id=2008

