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KINDERBOEKENWEEK 
Woensdag aanstaande is de opening van de 
Kinderboekenweek. De opening zal bij mooi weer om 
8.45 uur op het grote schoolplein plaatsvinden en 
ouders zijn dan ook van harte welkom om de opening 
bij te wonen. Bij slecht weer zal de opening binnen 
plaatsvinden en kunnen er helaas geen ouders bij zijn 
vanwege ruimtegebrek. 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen verkleed 
op school komen, want het is natuurlijk een feestje dat 
de Kinderboekenweek weer begint. Zij mogen deze 
ochtend ook naar het Boekenbal om even lekker te 
dansen.  
De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich via het 
formulier, dat op de deur van de klas hangt, opgeven 
voor de voorleeswedstrijd die ook dit jaar zal worden 
gehouden. De winnaar van de klas mag het op vrijdag 
11 oktober opnemen tegen de winnaars van de andere 
klassen. De winnaars van de groepen 4 t/m 6 nemen 
het dan tegen elkaar op en de winnaars van de 
groepen 7 en 8. De voorleeskampioen van de wedstrijd 
tussen 7-8 mag de school vertegenwoordigen bij de 
wedstrijd van de voorleeskampioenen van andere 
Almeerse scholen.  
De groepen 1 t/m 3 mogen meedoen met de 
kleurwedstrijd. Groep 3 heeft ook een voorleeswedstrijd 
in de klas en de winnaar van 3A neemt het op tegen de 
winnaar van 3B. De winnaar die daaruit voorkomt mag 
voorlezen bij aanvang van voorleeswedstrijd van groep 
4 t/m 6. Op 11 oktober vindt ook de traditionele 
kinderboekenverkoop plaats en de high tea. Komt u 
gezellig even langs? 
 
Vindt u het leuk om tijdens de Kinderboekenweek voor 
te komen lezen dan kunt u dit aangeven op het 
formulier dat u op de deur van de klas of het bord 
ernaast hangt. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Programma Kinderboekenweek 2019 

Woensdag 2 oktober  

8.45 uur Opening grote plein (bij mooi weer) 

10.15 uur Boekenbal 1 t/m 4 

Donderdag 3 oktober  

8.30 – 9.00 uur boekenpraat  5 t/m 8 

Voorstelling “Vlinder & Bullebak” 1 t/m 4 

(verschillende tijden) 

Maandag 7 oktober 

9.30 uur Voorstelling “Spinder” groep 5/6 

Dinsdag 8 oktober   

Ingrid Verwer (Nieuwe bibliotheek) komt 

voorlezen in de kleutergroepen 

9.30 uur Voorstelling “Mooi Meisje” groep 7/8 

Vrijdag 11 oktober   

8.45 uur Voorleeswedstrijd 4 t/m 6 

10.45 uur Voorleeswedstrijd 7/8 

15.00 – 16.30 uur Boekverkoop  

 “The Read Shop” en high tea  
 (beiden contant betalen) 

 

     

Agenda: 
 

Woensdag 2 oktober: Opening Kinder-

boekenweek 

 Kinderboekenbal 

Vrijdag 4 oktober: Gevleugeld podium 

1/2B 

Vrijdag 11 oktober: Afsluiting 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 18 oktober: Gevleugeld podium 7A 

Maandag 21 okt-25 okt: Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GYMTIJDEN 
Het komt regelmatig voor dat leerlingen geen 
gymkleding bij zich hebben wat wij erg vervelend 
vinden. Wilt u s.v.p. opletten of uw kind op 
onderstaande dagen zijn/haar gymspullen meeneemt. 
 
Groepen 3A/3B en 4 gymen op dinsdag- en 
donderdagmiddag 
 
Groep 4/5 / 5 / 6B gymen op maandag- en 
vrijdagochtend 
Groep 6A gymt op maandag- en donderdagochtend 
Groep 7A gymt op dinsdag- en vrijdagochtend 
 
Groepen 8A/8B en 7B gymen op donderdagochtend en 
vrijdagmiddag.  

 
 
GEZONDE SCHOOL 
Het eerste thema van de afgelopen weken was 
Albatros – Gezonde School en het belang van gezonde 
voeding om je fit en gezond te voelen. De leerlingen 
hebben geleerd wat er in de “Schijf van vijf” zit om te 
weten welke voeding ze moeten eten om voldoende 
vitamines binnen te krijgen.  
 
Op maandag en woensdag hebben we op De Albatros 

gezonde dagen. Op deze dagen willen we dat de 

leerlingen als 10-uurtje water drinken en een gezonde 

snack (fruit, tomaatjes/komkommer oid, gezonde 

boterham) en ook een gezonde lunch (als het kan 

iedere dag tijdens overblijf) mee naar school nemen. 

Traktaties willen wij ook het liefst zo gezond mogelijk. 

Enkele voorbeelden van gezonde traktaties die er toch 

feestelijk uit zien en lekker zijn ziet u op onderstaande 

foto’s maar zijn natuurlijk op internest (Pinterest) te 

vinden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10@10 CHALLENGE 
Afgelopen woensdag heeft de hele school meegedaan 
met de 10@10 Challenge onder leiding van Rico 
Verhoeven. De hele school heeft om 10 uur 10 minuten 
oefeningen gedaan zoals jumping jacks, planken, 
squads, buikspieroefeningen, boksen etc. best 
vermoeiend maar de kinderen vonden het erg leuk en 
willen dit wel iedere dag doen! Wie weet gaan sommige 
juffen/meesters dit ook wel doen….;) 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
WIJZER OVER DE BASISSCHOOL 
Op de website https://wijzeroverdebasisschool.nl/  
zijn hele leuke gratis oefenbladen, op het gebied van 
spelling en rekenen voor leerlingen van de groepen 3 
t/m 8, te downloaden zodat u eventueel ook met uw 
zoon/dochter thuis kunt oefenen.  
 

 
GLAZEN POTJES/EIERDOZEN 
Wij zijn door onze glazen potjes en eierdozen heen in 
ons handvaardigheidslokaal. Mocht u dus nog lege 
potjes en eierdozen hebben dan willen wij deze graag 
hebben. 

 

GEVLEUGELD PODIUM  
Volgende week vrijdag trapt groep 1/2B af met de 

Gevleugelde Podium kunsten. De groep is al druk aan 

het oefenen voor dit optreden. De ouders van deze 

kinderen zijn van harte welkom om deze voorstelling bij 

te wonen. Het verzoek aan hen is wel om achterin de 

zaal plaats te nemen zodat de leerlingen van de 

groepen 1 t/m 4 die komen kijken alles ook goed 

kunnen zien. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/


MR VERGADERING 

23 september, 2019 

De taken van de MR leden zijn vastgesteld, evenals de 
vergaderdata voor komend schooljaar. De vaste avond 
is dinsdagavond geworden. Uitzondering is: maandag 
22 juni. De vergaderdata zijn: 5 november. 10 
december, 21 januari, 3 maart 14 april,19 mei en 22 
juni.   
De vergaderdata voor de GMR zijn: 2 oktober - 18 
december -  25 maart -17 juni. 
Er wordt een verkiezing gestart voor de vacature MR 
teamgeleding. 
De directie heeft uitleg gegeven over de start van het 
schooljaar, het noodrooster en de voortgang van 
herstel van zieke leerkracht en directie. De MR heeft 
het huidige rapport ter discussie gesteld. 

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

FANTASYPARADE 
Prinsessen, piraten, muzikanten, monsters en 
magische wezens… Een bonte parade van prachtig 
verklede mensen volgt een lange route door Almere 
Centrum.  De Fantasy Parade trekt ook door de 
Passages waar je verrassende kraampjes met 
bijzondere waren vindt en verschillende tentjes met 
spiritueel aanbod. Geweldige ingrediënten voor een 
magische middag! Kom je ook kijken? 

Zaterdag 28 september om 12.00 uur verzamelt de 
stoet verklede mensen en muzikanten zich op het 
Stationsplein. Daarna volgt de parade een route door 
het hele centrum via de Stationsstraat naar de Grote 
Markt en via de Passages naar het Forum. 
De Fantasy Parade vindt plaats tijdens het weekend 
van het Uitfestival Almere. In dit weekend is er 
straattheater, livemuziek, kinderactiviteiten en nog veel 
meer! 

Kom je kijken of loop je mee?  
Je kunt je nog aanmelden voor de Fantasy Parade 

OPEN DAG AZC 
Het AZC Almere opent op zaterdag 28 september haar 
deuren van 13.00 uur tot 16.00 uur. Kom gezellig koffie 
drinken met de bewoners, vrijwilligers en medewerkers. 
 

 
 

http://www.openazc.nl/  

 

 

OPEN DAG CKV 
Zaterdag 28 september van 11.00-16.00 uur 

Tijdens de Open Dag van CKV Almere kan iedereen zelf een 

instrument bespelen, toneelspelen, schilderen, tekenen, 

dansen en nog veel meer onder begeleiding van de docenten 

van CKV Almere. Ook zijn er openbare optredens van 

leerlingen en docenten, expositie van de beeldende kunst van 

leerlingen en docenten en nog veel meer! 

Programma van de Open Dag zal zo spoedig mogelijk bekend 

worden gemaakt op de website van CKV Almere 

 

https://www.facebook.com/CkvAlmere/ 

 
KLEUR IN CULTUUR  
Ontdek tijdens Uitfestival Almere op zaterdag 28 

september het aanbod van KLEURinCULTUUR in 

Almere Centrum. 

 

- Heb jij weleens met een robot gepraat? Maak kennis 

met Robot Pepper! 

- Ontdek Virtual Reality, maak kennis met een 360 

graden camera en zie hoe een 3D printer werkt. 

- Beleef De Nachtwacht van Rembrandt in Virtual 

Reality! 

- Knutsel je eigen masker, maak sieraden van pasta en 

zet je creatie op de foto in onze photobooth. 

 

Workshops van KLEURinCULTUUR  is onderdeel van 

het Uitfestival Almere, een samenwerking van de 

Almeerse culturele organisaties, Cultuurfonds Almere 

en Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere. 

Ontdek het Almeerse culturele aanbod van dit seizoen 

op het Uitfestival Almere van 27 t/m 29 september 2019 

in Almere Centrum. Met meer dan 80 artiesten en 120 

voorstellingen! 

Van 11.00 – 16.00 uur KAF – Esplanade 

JUFFENBALLET FOTOBOOTH 
Ontdek tijdens Uitfestival Almere op zaterdag 28 
september het aanbod van BonteHond in Almere 
Centrum. 

https://www.almerecentrum.nl/fantasy/
http://www.openazc.nl/
https://www.facebook.com/CkvAlmere/


 
Verkleed je als je favoriete juf of meester, ga op de foto 
voor het schoolbord en breng een ode 
aan de leerkracht! 
 
Juffenballet Fotobooth is onderdeel van het Uitfestival 
Almere, een samenwerking van de Almeerse culturele 
organisaties, Cultuurfonds Almere en 
Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere.  

 

ANIME EVENT 2019 

28 september 2019, van 10:00 tot 16:00 | Bibliotheek 
Stad 

Kosten: Gratis op vertoon van een toegangskaartje 

 
Zaterdag 28 september vindt de derde editie van het 
Anime Event plaats in de bibliotheek van Almere Stad. 
Zorg dat je erbij bent! 
Deze editie van het Anime Event kent nóg meer 
indrukwekkende cosplayers, Pokémon, Magic the 
gathering, Yu-Gi-Oh en Dragon Ball Z kaarttoernooien, 
workshops variërend van manga tekenen tot cosplay 
make-up, karaoke Japanse stijl, een pub quiz over 
Japan en Anime een dancing stage en natuurlijk twee 
films om lekker bij onderuit te zakken. 

De toegang tot het Anime Event is gratis op vertoon 
van een toegangskaartje. Met dit gratis toegangskaartje 
doe je mee aan de loterij en maak je kans maken op 
geweldige prijzen! 

Een gratis entreeticket haal je hier  

Voor de hier onderstaande activiteiten wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. 

Kaartverkoop: 
Koop hieronder je kaartje voor de workshops, pub quiz 
en filmvoorstellingen. 

 
Workshop Cosplay make-up (€ 3.50)   om 11.00 uur  
                                                              om 13.00 uur 
                                                              om 15.00 uur 

Workshop Origami (€ 3,50)                   om 10.30 uur 
                                                              om 11.30 uur 
                                                              om 13.00 uur 
                                                              om 14.00 uur 
                                                              om 15.00 uur 
                                                              om 16.00 
uur   

Anime Pub quiz (€ 3,50)                         om 11.30 uur 
                                                               om 13.30 uur 
                                                               om 15.30 
uur    

Film: 
Pokémon Detective Pikachu (€ 6,25)    om 11.00 uur  

Howl's Moving Castle (€ 6,25)               om 14.00 
uur   

 Kom je ook in cosplay? Want op dezelfde dag vindt 
de Fantasy Parade plaats in de stad! Het Anime 
event is ook onderdeel van het UITfestival, dat op 
dezelfde dag plaatsvindt. 

Houd voor de nieuwste toevoegingen en 
aanpassingen van het programma ook 
onze Facebook-pagina in de gaten. 
 

 

Nog meer tips voor dit weekend: 

https://www.visitalmere.com/nl/agenda/overzicht?cal

endar_period=this_weekend&search=&keyword=&sor

t=&order=desc 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda.

html 

 

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3105;a_id=1869
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/CosplayMakeup1.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/CosplayMakeup2.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/CosplayMakeup3.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/Origami1.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/Origami2.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/Origami3.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/Origami4.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/Origami5.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/Origami6.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/Origami6.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/AnimePubquiz.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/AnimePubquiz2.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/AnimePubquiz3.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/AnimePubquiz3.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/het-nieuwe-filmhuis/AnimeEvent-Pokemon.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/het-nieuwe-filmhuis/AnimeEvent-Howls.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/het-nieuwe-filmhuis/AnimeEvent-Howls.html
https://www.facebook.com/denieuwebibliotheek/
https://www.visitalmere.com/nl/agenda/overzicht?calendar_period=this_weekend&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.visitalmere.com/nl/agenda/overzicht?calendar_period=this_weekend&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.visitalmere.com/nl/agenda/overzicht?calendar_period=this_weekend&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda.html
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda.html

