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VAN HET BESTUUR ASG - BELANGRIJK 

Almere, 28 februari 2020 

Geachte ouders en verzorgers,  

Het coronavirus houdt de wereld in zijn ban. Inmiddels 

is het virus in Tilburg en Amsterdam opgedoken. Ook al 

is het virus (nog) niet in Almere aangetroffen, we 

hebben toch op onze scholen met het virus te maken. 

Iedereen kan immers in aanraking zijn geweest met het 

coronavirus. 

Er is geen reden tot paniek. Toch willen we al een 

aantal afspraken maken, om te voorkomen dat het 

coronavirus ongewild verder verspreid wordt. 

 

1. Wij vragen u om als uw dochter of zoon hoest, 

verkouden is of koorts heeft, uw kind thuis te 

houden. Mochten wij op school deze 

ziekteverschijnselen constateren, nemen wij 

contact met u op met het verzoek uw kind op te 

komen halen. In dat geval vragen wij om uw kind 

thuis te houden totdat een arts heeft vastgesteld 

dat uw zoon of dochter niet besmet is met het 

coronavirus.  

2. Deze maatregel geldt ook voor onze 

medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school zal er alles aan doen om vervanging voor 

zieke leraren te verzorgen. Mocht dat niet lukken, dan 

zijn we genoodzaakt om groepen naar huis te sturen. 

De schoolleiding informeert u hierover.  

 

Wat betekent dit voor u en uw kind? 

In alle klassen gelden vanaf nu strengere 

hygiëneregels. In elk klaslokaal komen hiervoor 

posters te hangen zodat de kinderen weten wat er 

van hen verwacht wordt. De leraren zullen de 

kinderen regelmatig vragen hun handen te wassen. Er 

zijn papieren handendroogdoekjes beschikbaar om 

verspreiding van het virus te voorkomen. De leraren 

zullen de kinderen uitleggen waar deze maatregelen 

voor bedoeld zijn. U kunt hier thuis ook aandacht aan 

besteden.  

 

Samen verspreiding voorkomen 

Als iedereen – leraren, ouders en leerlingen – 

bovenstaande regels in acht nemen, kunnen we 

mogelijk de verspreiding van het coronavirus in toom 

houden. We rekenen daarom op ieders medewerking.  

Meer informatie over het coronavirus en het 

voorkomen van verspreiding daarvan kunt u vinden 

op de site van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus.  

 

Het RIVM adviseert:  

 Was je handen regelmatig 

 Hoest en nies in de binnenkant van je 

elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Herbert Griffioen 

Susanne Olivier 

 
 
 
 
 

Agenda: 
Vrijdag 6 maart: Gevleugeld podium gr. 

5 

Vrijdag 13 maart: Gevleugeld podium gr. 

3B 

Vrijdag 20 maart: Nat Pannenkoekendag 

 Gevl. podium 1/2C 

Maandag 23 maart: Ajax Life Skills & 

Clinics 5/6 

Maandag 30 maart: Ajax Life Skills & 

Clinics 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


 
 
LEERKRACHTENVERJAARDAG 
Via deze wijze willen alle leerkrachten iedereen heel 
hartelijk bedanken voor de leuke cadeautjes die ze 
mochten ontvangen afgelopen woensdag en de 
gezellige dag die ze met de kinderen hebben gehad.  
De groepen 1 t/m 4/5 hadden ook nog een musicale 
voorstelling van Tijl Damen “Alle dagen feest”. 
 

 

 

 
 
NATIONALE PANNENKOEKENDAG 
Net als vorig jaar willen we ook dit jaar de opa’s/oma’s 
of oudere buurtgenoot uitnodigen van leerlingen uit de 
groepen 1 t/m 4 om een pannenkoek (of meer) te 
komen eten in ons “Albatros restaurant” in  het 
Zeemeeuwplein op vrijdag 20 maart. Gewoon om 
ouderen in het zonnetje te zetten. Aan de 
ouders/verzorgers van deze groepen is vandaag via 
SchouderCom een uitnodiging verzonden waarop u 
kunt reageren. Wij hopen weer op net zo’n grote 
opkomst als vorig jaar! 

 
 
EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben Maaike, 21 jaar oud. Ik ben 

eerstejaars Pabo student op het 

Windesheim. Het komende halfjaar 

kom ik stage lopen in groep 1/2b. 

Hiervoor heb ik een half jaar stage 

gelopen in groep 6a. Ik loop stage op de donderdag en in de 

week van 16 maart en 25 mei kom ik de hele week gezellig 

kijken. Ook zal ik een aantal lessen geven. Ik ben heel erg 

nieuwsgierig hoe het er bij de kleuters aan toe gaat. Ik 

hoop veel te leren van uw zoon of dochter! Als u vragen 

voor mij heeft mag u altijd naar mij toe komen! 

 

 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Omdat het schoolreisje en het kamp al dichterbij komen 
verzoeken wij u, mocht u dit nog niet hebben gedaan, 
de betaling hiervan 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). Leerlingen die vanaf 1 januari op 
school zitten betalen 42,50 
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.  
 
We zijn bezig met het sturen van herinneringen , 
aangezien dit veel tijd kost vragen wij uw 
medewerking door het betreffende bedrag zsm over 
te maken. 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 

Sluit mooi aan bij de DIDO van 5 t/m 8 
 
STERREN KIJKEN 
Op zaterdag 29 februari heb je de kans om te genieten 
van sterrenhopen, nevels en planeten, want dan staat 
Sterrenwacht Almere met telescopen op Stadslandgoed 
de Kemphaan. De avond begint om 20.00 uur. Stad & 
Natuur biedt een gratis creatieve workshop aan voor de 
kinderen rond het thema sterren en planeten. Tevens 
geeft Sterrenwacht Almere in de loop van de avond een 
aantal lezingen over witte dwergen, neutronensterren 
en zwarte gaten. De hele avond staan de vrijwilligers 
klaar bij de telescopen en kunt u genieten van al het 
moois wat het heelal te bieden heeft. 

Voor beide avonden geldt, dat het helder moet zijn. 
Mocht het bewolkt of regenachtig zijn, dan is er toch 
nog genoeg te beleven. Het programma zal aangepast 
worden, met meer nadruk op de lezingen. Je kunt de 
telescopen blijven bewonderen en vragen stellen aan 
onze groep enthousiaste amateurastronomen. 

 

 
 
 



BUMBA OP REIS 
Als de vakantie eindelijk is aangebroken, rent kleine 
Pim meteen naar zijn kamer om met al het speelgoed 
te spelen dat al weken op hem staat te wachten. Hij laat 
zijn plannen echter snel varen als hij hoort dat hij mee 
op reis mag met Bumba en Bumbalu! Het is een droom 
die in vervulling gaat, totdat ze plots Babilu kwijtraken. 
Samen gaan ze hem zoeken en trekken ze naar 
the Far West waar ze cowboy en indiaantje spelen, 
waarna ze door trekken naar Afrika om te eindigen in 
Azië. Vinden ze zo uiteindelijk Babilu terug? 

Een avontuurlijke theatershow voor de allerkleinsten 
waarin Bumba met al zijn lieve vriendjes op reis gaat. 
Zing, lach en spring mee met alle vriendjes die je kent 
van TV! https://kaf.nl/  

Deze voorstelling is uitverkocht! 
Toch nog een plekje bemachtigen? Schrijf je in voor de 
wachtlijst! Zodra er een stoel beschikbaar is, nemen wij contact 
met je op. 

- Wachtlijst voorstelling 13.30 uur 
- Wachtlijst voorstelling 16.00 uur 

FROZEN ACTIVITEITEN 
Doe mee met de Frozen activiteiten in Almere! In een 
zaal met podium, spotlight en muziek kun je meedoen 
met de Mini Frozen fotoshoot, cake en een fotolijstje 
versieren. Kom in je eigen Frozenjurk of leen een 
Frozenjurkje. Je krijgt 3 foto's die worden gemaakt voor 
een Frozen decordoek en worden verstuurd via 
WeTransfer. De Frozen cake wordt versierd met leuke 
benodigdheden en een Frozenplaatje van fondant. Een 
uitgeprinte foto kun je meteen in je versierde fotolijstje 
doen. En natuurlijk is er lekkere limonade. 
http://www.starforamoment.nl/  

 

 
FLASHMOB IN 1 DAG 
Op zondag 1 maart kun je in bibliotheek Stad meedoen 
aan Flashmob in 1 dag. 

Hé, daar begint ineens een kind spontaan te dansen.... 
en daar danst er nog een... en daar! Dat is leuk! Waar 
komen al die dansende en zingende kinderen toch 
ineens vandaan? Van Flashmob in 1 dag!  

Wil je ook meedoen aan Flashmob in 1 dag? Koop dan 
snel een kaartje én meld je aan met een mail 
naar kantoor@theaterschoolalmere.nl 

Let op: vergeet niet in deze mail het kaartnummer van 
het gekochte kaartje te vermelden. Je vindt dit nummer 
rechtsboven op het toegangsbewijs.  

Je ontvangt dan meer informatie over de invulling van 
de dag.  

Het instuderen van de flashmob begint om 12.00 uur in 
de bibliotheek.  https://www.denieuwebibliotheek.nl/ 

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

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

 
Koop kaarten via iDeal 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

https://kaf.nl/
https://apps.ticketmatic.com/widgets/kaf/addtickets?event=801130398299#!/waitinglist
https://apps.ticketmatic.com/widgets/kaf/addtickets?event=239234113001#!/waitinglist
http://www.starforamoment.nl/
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/kantoor@theaterschoolalmere.nl
https://www.denieuwebibliotheek.nl/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3331;a_id=2013

