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GEFELICITEERD 
Natuurlijk willen wij de kinderen die deze week jarig zijn 
geweest alsnog heel hartelijk feliciteren met hun 
verjaardag!  
 
Alsnog van harte: 
 
Mar groep 6A  23 maart 
Jesse groep 1/2B 25 maart 
Arilienne groep 7B 26 maart 
 
Alvast gefeliciteerd morgen 
Lena groep 8B  28 maart 
 
 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

We zijn nu bijna 2 weken verder met de sluiting van de 
school. Het blijft een onwerkelijke wereld. Ik hoop dat 
dat met u en de kinderen goed gaat? Van de 
leerkrachten hoor ik dat er leuke gesprekken zijn 
geweest met u en de kinderen. De kinderen vonden het 
wel een beetje gek om de juf/meester aan de telefoon 
te krijgen. Maar juist in deze bizarre tijden is het 
belangrijk om verbinding met elkaar te houden. Dit lukt 
ook goed via SchouderCom. Lessen worden 
klaargezet, uitleg erbij daar waar nodig en ook filmpjes 
worden ge-upload met aanvullende uitleg of extra 
oefeningen. En als er vragen zijn van uw kant of van 
kinderen worden deze gesteld via SchouderCom. De  

 

 

 

 

 

 

 

komende week wordt bekend of en hoe het nu verder 
gaat met de sluiting van de scholen. Vooruitlopend op 
die bekendmaking zijn we op school al bezig met 
inrichten van een online instructieprogramma, zodat 
leerkrachten en kinderen via een beveiligde 
videoverbinding in contact met elkaar kunnen komen. 
Onze ICT-ers, juf Tanja en juf Birgit, zijn druk bezig om 
dit voor elkaar te krijgen, met als doel dit te laten 
starten na 6 april, mocht de school nog gesloten blijven. 
De komende week zal gebruikt worden om deze 
mogelijkheden te onderzoeken en uit te testen.  

Ondertussen zijn de kinderen dagelijks thuis druk bezig 
met schoolwerk. Voor u als ouder/verzorger kan het 
begeleiden hiervan best een klus zijn. Dat snappen wij. 
Als tip geef ik u in ieder geval mee om de dagen te 
laten verlopen volgens een vast patroon, met ook 
ruimte voor ontspanning. Vanaf deze plek in ieder geval 
een groot compliment hoe u als ouder, maar ook door 
de kinderen met de hele situatie wordt omgegaan. Het 
College van Bestuur stuurde de afgelopen week een 
brief naar u met daarin ook een woord van waardering. 
Zo ziet u dat op alle niveaus binnen de ASG aan en om 
elkaar wordt gedacht. Heel belangrijk voor de 
verbinding.  

Zoals gezegd horen wij de komende week meer. Zodra 
dit nieuws naar buiten komt, zal ik u hierover 
informeren.  

Voor nu wens ik u een heel goed weekend toe en 
succes voor de volgende week! Blijf veilig en denk om 
elkaar! 

Luc de Boer 

 
 
 
SCHOOLREISJES 
We weten nog niet of de scholen 6 april weer open 
gaan. Wat we wel weten is dat de parken die wij 
gereserveerd hadden voor de schoolreisjes dicht zijn tot 
1 juni. Daarom zijn deze voorlopig geannulleerd. Mocht 
u het schoolreisje nog niet hebben voldaan vragen wij u 
toch het geld hiervoor over te maken zodat we kunnen 
kijken of we de schoolreisjes eventueel na 1 juni nog 
kunnen inplannen of toch komend schooljaar.  
 
Wat betreft het kamp van groep 8 moeten we ook de 
ontwikkelingen nog even in de gaten houden. Mocht het 
kamp toch niet door kunnen gaan zullen wij het al door 
u betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. 
 
 

Agenda: 
Maandag 6 april: Hopelijk weer naar 

school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
VIDEOBOODSCHAP BURGEMEESTER 
WEERWIND VOOR ALLE ALMEERSE 
KINDEREN  
Beste ouders,  
Het zijn bijzondere en onzekere weken. Voor u, maar 
ook voor uw kind(eren). Franc Weerwind, de 
burgemeester van Almere, wil daarom de kinderen een 
hart onder de riem steken. Dat doet hij met een filmpje. 
Wilt u het samen met uw kind(eren) bekijken?  
Het filmpje voor groep 1 tot en met 6 is hier te zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=9vjiOe8f_co 
Het filmpje voor groep 7 en 8 en het voortgezet 
onderwijs bekijkt u hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=27L0IVwOivU
   
Misschien heeft uw zoon of dochter vragen naar 
aanleiding van het filmpje of over het coronavirus. De 
burgemeester zegt in het filmpje dat kinderen hun 
vragen mogen sturen naar info@almere.nl Later komt 
er nog een filmpje, waarin hij een aantal vragen gaat 
beantwoorden. 
 

THUSGYM 
Naast het ganzenbordspel dat u vorige week van ons 
ontving namens de vakgroep gym zijn er ook leuke 
sportfilmpjes van Nathan Rutjes en zijn zoontje om aan 
mee te doen. Op youtube staan verschillende filmpjes 

https://www.youtube.com/watch?v=a05py5l0Iws of op 

ZappSport op NPO3. 
 
 

BERENJACHT 
In sommige wijken in Almere is een berenjacht opgezet 
voor kinderen. Mensen zetten een teddybeer voor het 
raam en kinderen kunnen dan een beer afvinken op 
hun kaart. Zo gaan de kinderen op berenjacht door de 
wijk. Misschien leuk om ook in deze wijk een actie als 
deze op te zetten. Dus zet een beer voor uw raam en 
ga met uw kinderen op berenjacht…. Ik heb er al twee 
gezien…. 
 

  
 

https://www.facebook.com/lflAlmere/photos/pb.1492
397550971771.-
2207520000../2544250509119798/?type=3&eid=ARCE
NpQ2cjiFGwN5WEtGpW375BGz0LKFtP_QvEJeIleovx7vs
c3Diy_2X3aR_li9BXUJeQjCtri2m372 is in de Faunabuurt 
al een actie gestart waar je ook foto’s op kunt zetten.  
Misschien ook leuk om een foto van uw jacht naar 
school te sturen voor in de nieuwsbrief  
m.schipperijn@albatros.asg.nl  
 
Sowieso zouden we het leuk vinden om foto’s van de 
kinderen aan het huiswerk/thuissporten oid te zien om 
zo toch een beetje contact te hebben… 

 
CORONAVIRUS IN ALMERE: 
THUISBLIJFTIPS 
Grote evenementen worden afgelast en locaties in 
Almere sluiten (voorlopig) tot en met 1 juni om het 
verspreiden van het coronavirus te voorkomen. 
Weet je even niet meer zo goed wat je thuis kunt 
doen? Besteed dan je tijd goed en doe de dingen 
waar je anders eigenlijk nooit zoveel tijd voor hebt! 
Hier een aantal van die tips.. 

De nieuwe bibliotheek start afhaalservice 
BiebDrive 

 
De nieuwe bibliotheek introduceert BiebDrive: 
boeken bestellen en afhalen bij bibliotheek Stad, en 
vanaf 30 maart ook in de bibliotheken in Buiten en 
Haven. Leden van de nieuwe bibliotheek kunnen 
boeken uit de catalogus aanvragen, maar ook een 
e-mail sturen om al gereserveerde boeken op te 
halen. Dat laatste geldt alleen voor gereserveerde 
boeken in Stad en vanaf 30 maart dus ook in Buiten 
en Haven. Er rijdt momenteel geen transport, dus 
de bibliotheek kan geen boeken van de ene naar de 
andere vestiging brengen. Als klanten gebruik 
willen maken van deze nieuwe service, dan vragen 
we het volgende van ze: 

- Stuur een e-mail 
naar zokunjeblijvenlezen@denieuwebibliotheek.nl met 
de volgende informatie: naam, mailadres, 
bibliotheekpasnummer, vijf boektitels, 
bibliotheekvestiging én twee tijden waarop je de boeken 
wil ophalen (ochtend- en middagtijd). 
- Je krijgt drie beschikbare titels. Zijn de boeken 
uitgeleend, dan zoeken we iets anders. Tip: zoek ze 
alvast op in de catalogus en check de beschikbaarheid 
in de bibliotheek waar je af wil halen. 
- Je krijgt per e-mail de dag en tijd door waarop je de 
boeken op kunt halen. 
- Meld je op de afgesproken tijd bij je bibliotheek. 
- Laat op gepaste afstand je biebpas zien. 
- Zonder pas helaas geen boeken 
- Een medewerker zet het tasje met boeken bij de deur. 
- Boeken inleveren kan bij de boekenbrievenbus. 

Openingstijden van de BiebDrive 
Stad: iedere werkdag (je krijgt een tijd toegestuurd om 
wachtrijen voor de deur te voorkomen), afhalen kan bij 
de zij-ingang vlakbij de hoofdingang. 
Haven: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Afhalen kan bij de nooduitgang, zijkant gebouw 
(tegenover de (voormalige) sigarenwinkel). 
Buiten: woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Afhalen kan bij de voordeur.DE IEUWE 
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VROLIJK LENTENIEUWS VAN STAD & 
NATUUR ALMERE 

 
Het is lente, dat betekent dat er bij Stad & Natuur 
volop jonge dieren worden geboren. Die trekken 
zich niks aan van het Corona-virus en de 
gedwongen sluitingen van de locaties. Met een 
indrukwekkende tussenstand: een geitenvierling op 
Kinderboerderij den Uylpark, een heel bataljon aan 
lammetjes bij Schaapskudde Almere, de lammetjes 
bij de Schaapskooi in het Vroege Vogelbos mogen 
zelfs al naar buiten in het frisse lentegras en bij 
Kinderboerderij de Beestenbende legt een 
eigenwijze kip haar eieren in de (schone) kattenbak. 

Omdat al deze locaties gesloten zijn voor het publiek, 
laat Stad & Natuur de komende tijd iedereen 
meegenieten van het vrolijke lentenieuws via de 
verschillende Facebookpagina’s en Instagram. 

Afleiding 
Beheerder Mariska Oostland van Kinderboerderij Den 
Uylpark vindt het jammer, maar begrijpelijk dat de 
locaties gesloten zijn: ‘Normaal gesproken is het 
voorjaar de drukste en leukste periode op de 
Kinderboerderij. De lammetjes worden dan volop 
geboren en veel buurtbewoners komen langs om ze te 
bewonderen. Nu kan dat allemaal niet, daarom maak ik 
maar extra foto’s en filmpjes die ik weer naar mijn 
collega’s stuur om op de social media te zetten. Zo kan 
iedereen er toch nog een beetje bij zijn. We merken wel 
dat onze volgers dit soort nieuws ook nodig hebben, ter 
afleiding van al het nieuws over Corona.’ 

Lammetjes volop 
Voor alle locaties geldt dat ze gesloten zijn, de 
beheerders van Stad & Natuur zijn allemaal wel aan het 
werk om de dieren te verzorgen. Voor Schaapskudde 
Almere ligt een sluiting ingewikkelder. Deze kudde staat 
momenteel met alle lammetjes in de wei ergens in 
Almere Haven en verplaatst meerdere keren per week. 
Met name vorige week merkte herder Jasper Willems 
dat het erg druk werd: ‘Mensen genoten van het mooie 
weer en kwamen even de lammetjes bewonderen. 
Maar dat werd erg druk. We hebben toen via onze 
Facebookpagina en Instagram opgeroepen om dat 
minder te doen en afstand te bewaren. Sinds de nieuwe 
maatregelen van het RIVM, merk ik gelukkig wel dat het 
minder wordt. De oproep is nu vooral om ons online te 
volgen voor leuke foto’s en filmpjes. We doen online 
ook even geen mededelingen meer waar we exact 
staan, dat verschilt per dag en we willen niet 
aanmoedigen langs te komen.’ 

De dierenlocaties van Stad & Natuur zijn op Facebook 
te vinden onder de volgende namen: 

Kinderboerderij den Uylpark, Kinderboerderij de 
Beestenbende, Vroege Vogelbos en Schaapskudde 
Almere. Ook via de algemene 
pagina Stadennatuur wordt van alles gedeeld wat met 
de natuur te maken heeft. Op Instagram volg je het 
dieren- en natuurnieuws 
via Stadennatuuralmere en Schaapskudde Almere.  

SAMEN AAN DE ZIJLIJN MET 
BONTEHOND EN DOX 

 
EEN DANS CHALLENGE ALS DIGITALE-
FLASHMOB-PREMIÈRE  
Samen voetballen, bier tappen en smartlappen mee 
lallen lijken in korte tijd al een ver verleden. Nu de 
horeca is gesloten en voetbalwedstrijden en 
voorstellingen zijn afgelast maken we ons op voor 
een onzekere tijd binnen de muren van ons eigen 
huis. Maar alles nu laten vallen is zonde. Het alleen-
zijn doen we het liefst samen, want samen staan we 
sterk. Daarom organiseren BonteHond en DOX een 
speciale, digitale flashmob editie van de première 
van DE ZIJLIJN - de voetbalvoorstelling over 
emancipatie. Iedereen kan deelnemen aan deze 
speciale digitale-flashmob-danschallenge-
première!  

Het afgelasten van een première is, net als alle andere 
annuleringen in het land, een treurig moment. Maanden 
aan werk wordt voor onbekende tijd op de plank gezet 
en dat waar naar uit wordt gekeken is opeens niet 
meer. Daarom is het juist nu belangrijk dat we dingen -
vanuit huis- samen doen. In Nederland worden massaal 
leuke workshops en sportchallenges gedeeld, klappen 
we allemaal voor de hulpverleners en borrelen we 
gezamenlijk via Google Hangout of de Houseparty app. 
Iedereen doet van alles om toch (digitaal) samen te 
zijn. Daarom organiseren BonteHond en DOX een 
digitale première in de vorm van een collectieve dans. 
Voor iedereen om aan deel te nemen en voor iedereen 
om te zien, want wat is er leuker dan samen dansen?  

BonteHond en DOX hebben van de choreografieën uit 
de voorstelling DE ZIJLIJN een compilatie gemaakt en 
deze in 6 delen geknipt. Elke dag komt er een 
instructiefilmpje online waarin één van de dansers uit 
de voorstelling een deel uitlegt, zodat iedereen thuis de 
volledige dans op eigen tempo kan leren. Iedereen 
wordt aangemoedigd om de dans te leren en de 
voortgang online te delen op zijn eigen Social Media 
kanaal met de hashtags #DEZIJLIJN #BONTEHOND 
#DOX. Zo tellen we elke dag af naar 28 maart, wanneer 
de dans om 17:00 uur via ZOOM live met z’n allen 
wordt uitgevoerd. Om daarna digitaal te proosten op 
een eerste, en hopelijk laatste, digitale-flashmob-
première. 
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DOE NOG MEER INSPIRATIE OP 
Knutselen en tekenen 
Ontplooi jouw creatieve zelve in tijden van het 
Coronavirus en ga lekker knutselen en tekenen. Leuk 
voor het hele gezin en ondertussen train je de 
motorische vaardigheden! Teken bijvoorbeeld de 
skyline van Almere en stuur het ons op! Voor al de 
knutsel- en tekengerei kun je terecht bij het nog altijd 
geopende RUAN creatief in Almere Centrum. 

Voorjaarsschoonmaak 
Kom jij normaal gesproken vaak thuis met het gevoel 
dat je huis wel eens een grote voorjaarsschoonmaak 
kan gebruiken, maar heb je daar na een lange werk- of 
schooldag gewoon even de energie niet voor. Gebruik 
dan juist deze tijd van het Coronavirus om je huis (en 
tuin) weer helemaal spik en span te laten ogen, want 
hoe lekker is dat! Volg bijvoorbeeld de tips van 
opruimgoeroe Marie Kondo en in no time ben je verlost 
van alle overbodige spullen in huis. 

Bordspellen 
Kom lekker tot elkaar tijdens het Coronavirus en speel 
de leukste bordspelletjes, met je gezin of met je 
partner. Misschien heb je nog wat leuks in de kast 
liggen waar je anders nooit aan toekomt of probeer iets 
nieuws. Eén van de onze favorieten; Kolonisten van 
Catan. Probeer het uit en voor je het weet zit je maar al 
te graag in ‘Catantaine’. Of wat te denken van onze 
eigen Monopoly-editie van Almere? 

Bakken 
Zit jij thuis met het gezin en ben je op zoek naar iets 
leuks zonder al te veel risico te lopen? Knutsel dan de 
lekkerste gebakjes in elkaar, van de leukste koekjes tot 
de grootste taarten. Voor de kinderen is er niks leukers 
dan het creatieve proces, van het resultaat kun je 
lekker smullen! In Almere zijn er nog genoeg 
supermarkten geopend waar je al je benodigdheden 
kunt bemachtigen, zorg er alleen voor dat je dit op een 
rustig moment doet. 

Filmpjes maken 
Er zijn op het internet allemaal super leuke challenges 
te vinden die de hele wereld over gaan om de verveling 
in de tijd van het Coronavirus tegen te gaan. Zo heb je 
‘de wc-rol hooghouden’ challenge, verschillende 
‘pranks’ en de challenge waarbij er allerlei verschillende 
kunstwerken worden nagemaakt. Doe jij ook mee? Of 
verzin jij misschien zelfs een nieuwe challenge? 

Thuis sporten 
Gezond blijven is met het Coronavirus nu het 
allerbelangrijkste, zorg daarom dat je gezond blijft eten, 
maar ook dat je in beweging blijft. Nu de sportscholen, 
de sportclubs en andere sportaccommodaties gesloten 
zijn, is het zaak om creatief te zijn. Ga dus lekker 
binnen sporten! Zo zijn er allerlei home work-outs die je 
elke dag kunt doen. Zo kom je fitter dan ooit terug. 

Films en series kijken 
Deze tip lijkt voor de hand te liggen, maar is even goed 
een heerlijke tip om de verveling vanwege het 
Coronavirus tegen te gaan: Films en series kijken. Er 

zijn meerdere programma’s, series en films opgenomen 
in Almere. Leuk om je eigen stad terug te zien! De serie 
Nieuwe Buren of de film Gewoon Vrienden zijn leuke 
voorbeelden om te bekijken. Wist je trouwens dat 
diverse providers het Film 1 pakket gratis beschikbaar 
hebben gesteld vanwege de coronacrisis? Ook is Coco 
de Clown vanaf deze week speciaal te zien in Almere! 
De afleveringen zijn te bekijken op de website, via 
Ziggo kanaal 36 en KPN 1392.  

Natuur 
Staatsbosbeheer heeft heel veel doe-opdrachten voor 
buiten, in je eigen tuin bijvoorbeeld. De boswachters 
hebben opdrachten verzameld die je in je eigen 
omgeving kunt doen. Van beestjes zoeken tot koekjes 
bakken met madeliefjes. Bekijk de opdrachten op 
de website en voer ze uit. 
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