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WENOCHTEND 

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u de nieuwe 

groepsindeling aan ten behoeve van volgend 

schooljaar. Maandag zullen de leerlingen kennis maken 

met de nieuwe meesters/juffen. De leerlingen gaan om 

8.30 uur naar de opstelplaats buiten van de huidige 

klas en de leerkrachten zullen de leerlingen dan naar 

de juiste leerkrachten brengen. Om 8.45 uur zullen de 

leerlingen die voor het eerst op De Albatros komen 

door hun ouders naar de buitendeur van de klas 

worden gebracht of naar een afgesproken ingang 

brengen. 

 

FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR 
De formatie qua personeel ziet er als volgt uit komend 

schooljaar: 

 

Groep 1/2A juf Femke (ma/di/wo)/juf Diana  

  (wo/do/vr) 

Groep 1/2B juf Mariëlle (ma/di)/juf Ianthe (tijdelijk) 

Groep 1/2C juf Ellen (hele week) 

Groep 3A juf Monique (ma/di/wo)/juf Tanja (do/vr) 

Groep 3B juf Sylvia (ma/do/vr)/Meester Matthias 

(di/wo) 

Groep 4A juf Irma (ma/di/wo)/juf Monique (do/vr) 

Groep 4B juf Marjo (di/wo/do/vr)/juf Desiree (ma) 

Groep 5 juf Simone 

Groep 5/6 juf Carolina (ma/di/wo)/juf Soraya 

(do/vr) 

Groep 6 juf Irene 

Groep 7A juf Patricia (ma/di)/meester Adri 

(wo/do/vr) 

Groep 7B juf Sylvia W.(ma/di/wo)/juf Birgit (do/vr) 

Groep 8A juf Isabel (hele week) 

Groep 8B juf Esther (ma/di/do/vr)/juf Desiree (wo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er nog onderwijsassistenten: 

juf Karin, juf Corine, juf Claudia, juf Desiree 

Intern begeleiders: 

Juf Alma voor de groepen 1 t/m 5 (di/wo/do) 

Juf Caroline voor de groepen 6 t/m 8 (wo/do) 

Vakleerkracht gym: juf Patriicia (wo/vr) 

Administratie/ICC: Miranda (hele week) 

Directeur: Luc (ma t/m do) 

 

Zoals u wellicht hebt gezien mist u een paar namen en  

staan er wat nieuwe namen tussen in deze formatie.  

Meester Huub gaat de school helaas weer verlaten na  

een jaar interim leerkracht te zijn geweest op onze  

school. 

Juf Willemijn zal volgend jaar ook niet meer  

werkzaam zijn bij ons omdat ze bij Passend Onderwijs  

in Amsterdam gaat werken.  

Juf Anja heeft een andere baan gevonden in het  

bedrijfsleven. 

Helaas moeten we ook afscheid nemen van juf Séry. 

Komend schooljaar nemen we ook afscheid van juf  

Ianthe. Zij gaat verhuizen naar het Oosten van het land,  

de ouders van deze groep waren hier al van op de  

hoogte gebracht. Voor deze groep hebben we nog een  

vacature openstaan omdat we daar nog geen  

geschikte kandidaat voor hebben gevonden. Juf heeft 

Ianthe aangegeven na de vakantie eventueel nog te  

blijven totdat er vervanging gevonden is en juf Mariëlle 

terug is van haar re-integratie als het lukt dit privé te  

regelen (zie oproep verder in deze nieuwsbrief). 

 

Wij zijn erin geslaagd zijn om de beide vacatures in 

groep 7 in te vullen. 

- In groep 7A komt naast Patricia Benjamins, 
Adri Keijzer te staan. Patricia voor 2 dagen 
(naast haar werk als vakleerkracht gymnastiek) 
en Adri voor 3 dagen. Adri is een ervaren 
leerkracht die afkomstig is van de Compositie; 

- In groep 7B komt naast Birgit Kornet (die met 
haar groep meegaat) Sylvia Weijermars te 
staan. Birgit voor 2 dagen en Sylvia voor 3 
dagen. Sylvia is nu werkzaam op de Bongerd en 
heeft daarvoor gewerkt op het Nautilus en als 
groepsleerkracht in het basisonderwijs.  
 

Agenda: 
Maandag 29 juni: wenochtend 8.30-

10.00 uur 

 Afscheidsavond 8A 

Dinsdag 30 juni: Lunch groep 8B   

  Afscheidsavond 8B 

Donderdag 2 juli: Laatste schooldag 

Woensdag 19 augustus: 1e schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2020-2021 
 

Herfstvakantie  10 oktober t/m 18 oktober 
Kerstvakantie  19 december t/m 3 januari 
2021 
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 
Goede Vrijdag  2 april 
2e Paasdag  5 april 
Meivakantie  26 april t/m 9 mei 
Hemelvaart  13/14 mei 
Pinksteren   24 mei 
Zomervakantie   10 juli t/m 22 augustus 
 
 
Studiedagen Maandag 17 en dinsdag 18 

augustus 2020 
   Vrijdag 9 oktober 
   Maandag 18 januari 2021 
   Woensdagochtend 9 juni 
 
Roostervrije dagen Maandag 21 september 

Vrijdag 18 december 
   Woensdagochtend 3 februari 
   Vrijdagmiddag 19 februari 
   Dinsdagmiddag 8 juni –  

’s avonds Midzomerbuurtfeest 
   Woensdagochtend 23 juni 
   Vrijdag 9 juli 
 
 

MR NOTULEN 22 juni ‘20 
De verkiezingen binnen de oudergeleding zijn 
besproken en de aspirant leden waren aanwezig.  
De MR spreekt haar zorg uit over onvoldoende nieuwe 
teamleden voor zitting in de MR 
Formatieplan 2020 – 2021 is besproken 
Statuten MR vanuit de ASG niet goedgekeurd. Bestuur 
gaat daarover vragen stellen. 
Beloningsbeleid voor het team is goedgekeurd. 
De MR heeft uitgebreid gesproken over de veiligheid 
rondom school en de ingezonden brief van een ouder 
naar de gemeenteraad. 
MR heeft afscheid genomen van 3 leden. 

 

HUISVESTING GEZOCHT  

Beste ouders / verzorgers van de Albatros   

Deze zomer ga ik naar Drenthe verhuizen en zal ik 

de Albatros gaan verlaten… 

Nu is het zo dat er na de zomervakantie, op de 

Albatros, misschien nog een vacature voor 3 dagen is 

bij de groepen 1 – 2 

 

Ik zou die plek tijdelijk willen vervullen wanneer ik 

woonruimte zou hebben. 

Ik heb behoefte aan 1 (zolder) kamer, met wastafel 

( of douche). Op deze kamer zou ik gebruik willen 

maken van een (eigen)  magnetron en waterkoker / 

koffieapparaat. 

Omdat er op school vaak veel te doen is, is het voor 

mij belangrijk om na school een rustige leefomgeving 

te hebben. Dat betekent dat het niet de bedoeling is 

dat ik bij kinderen van de Albatros of andere 

schoolgaande kinderen in huis ga. 

Heeft u een kennis, ouders / grootouders, die in 

Almere een dergelijke plek voor mij hebben dan zou 

ik dat graag van u horen. 

U kunt mij mailen op mijn schoolmail: 

i.bussink@albatros.asg.nl 

 
 

NIEUWE LOGOPEDISTE 

Mijn naam is Rivkah en ik ben afgestudeerd als 

logopedist sinds juni 2020. Tijdens mijn stages heb 

ik veel ervaring opgedaan met kinderen die spraak en 

taalproblemen hebben. Ik zet mij graag in voor uw 

kind en vind het belangrijk dat uw kind zich op zijn 

of haar gemak voelt en wij samen (met u) op 

ontdekkingstocht gaan. Daarbij helpt het om hem of 

haar spelenderwijs dingen aan te leren die voor hem 

of haar lastig zijn. Ik heet u en uw kind van harte 

welkom.  

  

Verder zijn mijn hobby's klassiek zang, tekenen, 

lezen en sporten (fitness en zwemmen).  

  

De komende tijd zal Rivkah aanwezig zijn op 

woensdagochtend in kamer 26. U kunt contact met 

haar opnemen via het volgende e-mailadres: 

rivkah@logopediecentrum.nl en via het 

telefoonnummer: 036 532 7070. 

 

 

SCHADUWTEKENEN 
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Door de lichtval van de zon kun je ook hele leuke kunst 

maken, door te “schaduw”tekenen. Het ene kind 

poseert en de ander tekent met stoepkrijt het sillouet. 

Dit kunnen kinderen natuurlijk ook met hun speelgoed 

bv een dinosaurus of hun fiets thuis doen. 

 

LUNCH GROEP 8 

Hoewel we als school bijna het “Gezonde School” 

vignet ontvangen, vonden we het vandaag toch wel 

stiekem oké om de leerlingen van groep 8A te trakteren 

op patat en een snack aangezien ze dit jaar diverse 

activiteiten gemist hebben. Met de aanwezige 

teamleden hebben ze heerlijk buiten in de schaduw 

gegeten. Dinsdag zijn de leerlingen van groep 8B aan 

de beurt voor een lunch met de teamleden. Het 

afscheid van deze leerlingen komt steeds dichterbij en 

zij mogen maandag op de middelbare school waar 

naartoe ze uitvliegen een kijkje nemen.. Als het goed is 

heeft inmiddels iedereen die het kampgeld reeds had 

voldaan dit geld teruggestort gekregen op de rekening. 

  
 

 

 

 

 

 

 

GELD SCHOOLREISJE 
Het geld dat door ouders is betaald voor het 

schoolreisje, dat helaas niet is doorgegaan dit jaar, zal 

worden meegenomen naar volgend schooljaar. De 

ouders die dit nog niet hebben voldaan en natuurlijk de 

nieuwe leerlingen krijgen volgend schooljaar nog wel 

een herinnering om dit bedrag te voldoen. Voor de 

bijdrage van 22,50 zal wel iedereen een rekening 

ontvangen. Hiervan kunnen we voorstellingen 

reserveren voor de Kinderboekenweek/Sint, excursies 

organiseren, Sint/Kerst vieren, clinics inhuren voor de 

sportdag en verzorging bij activiteiten kopen etc.  

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

LA MER LOUNGE 

Thermen La Mer, de Day Spa aan het Scoutingpad in 

Haven, heeft haar tuin omgetoverd tot een sfeervolle 

loungebar in Ibiza-sferen. Iedereen kan onder het genot 

van een hapje en een drankje terecht voor een ultiem 

vakantiegevoel. La Mer Lounge is feestelijk geopend. 

 

 
 

En verder gewoon lekker genieten van het weer…. 

 


