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SINTERKLAAS 
Aanstaande donderdag is het zover! Dan komen 
Sinterklaas en zijn Pieten het 5-december feest vieren 
bij ons op school.  Wij hopen Sinterklaas tussen 8.30- 
8.45 uur op het grote plein te mogen ontvangen zodat u 
zijn intocht ook kunt meemaken. Mocht het slecht weer 
zijn, dan zullen we dit op het Zeemeeuwplein moeten 
doen en kunnen er helaas geen ouders bij aanwezig 
zijn.  

Op 5 december hebben we een continurooster tot 
14.00 uur en moeten de leerlingen ook een lunch 
meenemen.  

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4/5 mogen deze 
dag de schatkamer van Sinterklaas bezoeken om een 
cadeautje uit te zoeken. Ook zullen zij een leuke 
voorstelling van Hillaria bijwonen! 

Afgelopen woensdag mochten de leerlingen hun 
schoen zetten op school. De ene Piet had de 
cadeautjes in de lucht gehangen, de ander had ze 
ergens in de laatjes van de tafels verstopt. De ene Piet 
had rommel gemaakt en de ander juist opgeruimd. 
Sommige Pieten hadden de schoenen van de kinderen 
bovenop de balken gelegd, een andere Piet had alle 
schoenen in een doos verstopt …. Lekker bezig 
geweest dus! Iedereen had lekkere pepernoten 
gekregen en zelfs aan de kinderen met een allergie of 
de kinderen die echt geen snoep mogen eten hadden 
ze gedacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al de hele week ruikt de school ook weer heerlijk naar 
zelfgebakken pepernoten die, met behulp van ouders, 
met de kinderen worden gebakken. Wat is het toch een 
leuke tijd van het jaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels staan er ook al heel veel leuke surprises in 
de halletjes van de bovenbouw.  
De leerlingen die mee willen doen aan de wedstrijd 
voor de leukste surprise moeten de surprise uiterlijk 
vandaag inleveren. De andere surprises moeten uiterlijk 
op dinsdag 3 december ingeleverd zijn. 
 

 
MIJN 1E CONCERT 
Aanstaande maandagavond zullen de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 hun muzikale talent laten zien tijdens de 
afsluiting van het project Mijn 1e Concert. 
De leerlingen hebben afgelopen weken flink geoefend 
op de cornet en slagwerk om maandag samen met de 
brassband op te kunnen treden.  
De kinderen moeten om 18.45 uur aanwezig zijn in De 
Wegwijzer (Makassarweg 80 Almere-Buiten) zodat ze 
hun instrument nog even kunnen nakijken. Om 19.00 
uur begint het concert en het duurt ongeveer tot 19.45 
uur. Spannend. 
 
 

Agenda: 
Maandag 2 december: Mijn 1e concert 

lessen 5/6 

 19.00 uur Mijn 1e 

Concert 

Donderdag 5 december: Sinterklaas – continu- 

 Rooster tot 14.00 

uur 

Vrijdag 6 december: Studiedag lln. Vrij 

Woensdag 11 december: 8.30uur 

Klassenouder-

bijeenkomst 

Vrijdag 13 december: Gevleugeld podium 

groep 4 

Woensdag 18 december: Kerstdiner 17.30-

19.00 uur 

Vrijdag 20 december: Leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speel cornet in een band! 
Is een naschools project waarvoor leerlingen van groep 
5 t/m 8 zich kunnen opgeven. In 10 muzieklessen leer 
je cornet spelen en geef je daarna een fantastisch 
concert met Brassband Almere. Tijdens de periode van 
de muzieklessen krijg je een echt muziekinstrument 
mee naar huis zodat je ook thuis muziek kunt maken. 
De lessen vinden plaats in groepen. Bij voldoende 
aanmeldingen op slagwerk starten we ook met 
slagwerklessen. Deze vinden plaats op een nader te 
bepalen dag en tijdstip. 
 
De 1e cornetles is op dinsdagmiddag 14 januari in 
Basisschool De Albatros van 15.30-16.30 uur. De 
kosten zijn 3,- per les.  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een 
inschrijfformulier aan. 
 
  

ISOP 
Sinds enkele jaren hebben wij een ISOP-team. De 
ISOP is een term voor Innovatie, School, Ouders, 
Partnerschap. Op de vergadering van afgelopen 
woensdag hebben we besloten dat we het 
“Klankbordgroep ouders” gaan noemen. In deze 
Klankbordgroep zitten ouders en directie/teamleden om 
te bekijken hoe de samenwerking tussen ouders en 
school beter zou kunnen. Bijvoorbeeld op het gebied 
van communicatie, ouderhulp, informatie uitwisseling, 
activiteiten etc. De “Klankbordgroep ouders” zullen ook 
aanwezig zijn de bij de Klassenouderbijeenkomst op 11 
december aanstaande.  
 
 

RACISME 
Naar aanleiding van het Jeugdjournaal van vorige 

week, met betrekking tot de racistische uitingen op het 

voetbalveld tegen een donkere speler, is er in de klas 

van meester Huub gesproken over het onderwerp 

racisme. De leerlingen hebben hierover stukjes 

geschreven en een foto gemaakt. Twee van de stukjes 

hebben we opgenomen in deze nieuwsbrief. 

 

Wij als groep 7B vinden het heel erg wat er gebeurde 

bij het voetbal vorige week. Mensen gingen een 

voetballer pesten alleen omdat hij een bruine huidskleur 

heeft. Maar waarom? Je bent toch gewoon geboren 

zoals je bent. Wat boeit het dat je een andere 

huidskleur hebt dan een ander. En je hoeft echt niet 

iemand te pesten om iets waar hij niks aan kan doen. 

Daarom hebben wij een foto gemaakt omdat wij zijn 

zoals wij zijn. Wij blijven lief tegen elkaar, wij hebben 

respect. En voor de mensen die gepest worden: BLIJF 

ALTIJD JEZELF en negeer die mensen die jou pesten, 

je bent mooi zoals je bent!! 

    Bismah 7B 

 

Stop racisme! 

Dat willen wij als groep 7B met deze foto duidelijk 

maken. Want wat maakt het nou uit of je een lichtere, 

donkere of een getinte huidskleur hebt.  

Het gaat erom dat we samenleven en dat we allemaal 

gelijk zijn met een donkere of een lichte huidskleur. Dus 

wat wij (groep 7B) nog kunnen zeggen: Stop racisme! 

 

    Elena 7B 

 

 

 

OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Gelukkig hebben al veel ouders het betreffende bedrag 
voor dit jaar direct overgemaakt. 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. 
 

NASCHOOLSE GINGERBREAD COOKIE 

WORKSHOP 
Op woensdagmiddag 11 december kunnen de 

leerlingen van de groepen 3 t/m 8 voor € 5,- (contant of 

via Tikkie) een workshop Gingerbread Man Cookie 

versierworkshop volgen op het Zeemeeuwplein van 

12.15-13.15 uur.  

Opgeven kan via een reactie op deze nieuwsbrief of via 

whatsapp 06-25297126 Sugar & Spice Creations 

(moeder Shivay 3B/Shriyan 4) 

 
 
 

MADSCIENCE NASCHOOLSE 
TECHNIEKLESSEN 
Drie weken geleden was de MadScience Show hier op 
school. Mocht uw zoon/dochter naar aanleiding hiervan 
mee willen doen met de naschoolse technieklessen van 
MadScience, dan kunt u hem/haar inschrijven via 
www.inschrijven.mad-science.nl   
 
 

DIDO IN TINY FOREST 

http://www.inschrijven.mad-science.nl/


De groepen 3 en 4 hebben soms een eigen DIDO. 
Deze keer gaat het over de herfst. Ze zijn onder andere 
paddenstoelen aan het kweken en juf Monique gaat 
vanmiddag ons Tiny Forest in om kunst te maken van 
de natuurlijke materialen die er in liggen.  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
SINTERKLAAS: WORKSHOP SURPRISE 
EN DICHTEN 

29 november 2019, van 15:00 tot 17:00 | Bibliotheek 
Buiten 

Kosten: Gratis inloop 

 
Hulp nodig bij het maken van een surprise of 
gedicht? Dat kan! 
Heb je dicht- of surprisestress? Een echt 
sinterklaascadeau bestaat natuurlijk uit een surprise 
met een gedicht, maar dat levert soms nog weleens wat 
stress op. De nieuwe bieb helpt! Maak samen met 

Suzanne Jonker van Zoo creatief de mooiste surprise. 
Anouk Kragtwijk is er om je te helpen met een mooi 
gedicht. 
  
 

SINTERKLAASPAD 
OOSTVAARDERSPLASSEN 
De zak van Sinterklaas is zoek! Kom met je kinderen 
naar Buitencentrum Oostvaardersplassen en help de 
Sint en zijn pieten met het terugvinden van de zak. Je 
kleine speurneus krijgt zijn eigen pietenmuts en 
wordt één van de hulppieten. 

Met een knapzak gevuld met wat lekkers ga je het 
Sinterklaas pad op en zoek je aan de hand van de 
kralenketting naar alle hulpsinterklazen. Onderweg zijn 
er allerlei spannende en sportieve opdrachten voor de 
kleine hulppieten te doen. Heb je aan het einde van de 
zoektocht de zak met cadeaus gevonden? Maak een 
foto, laat deze zien aan de vrijwilliger in het 
Buitencentrum en ontvang een echt 
Sinterklaascadeautje!  

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/oostvaarder
splassen/sinterklaaspad-in-oostvaardersplassen
  

BEHAAL JE PIETENDIPLOMA 
Op zaterdag 30 november kun je je eigen 
Pietendiploma halen op het Globeplein. Van 11.00 tot 
16.00 uur ben je van harte welkom. 

 
 
 
 
MEET & GREET 
Kun jij de allermooiste kleurplaten inkleuren? 
 
Zaterdag 30 november komt Sinterklaas naar Almere 
Centrum! Scoor vandaag je pietendiploma, wandel 
samen met Sint en de muziekpieten door het centrum 
en ontmoet hen bij de Meet & Greet! 

Zaterdag 30 november van 14.30-16.00 uur 
Zadelmakerstraat Almere Stad.  
https://www.almerecentrum.nl/nl/inspiratie/sinterklaas-
in-almere-centrum 

 

JEUGDTHEATER 3+: SINTERKLAAS IN DE 
BIBLIOTHEEK! 

1 december 2019, van 15:00 tot 15:50 | 
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/oostvaardersplassen/sinterklaaspad-in-oostvaardersplassen
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/oostvaardersplassen/sinterklaaspad-in-oostvaardersplassen
https://www.almerecentrum.nl/nl/inspiratie/sinterklaas-in-almere-centrum
https://www.almerecentrum.nl/nl/inspiratie/sinterklaas-in-almere-centrum


 
Een muzikale sinterklaasvoorstelling voor het hele 
gezin, in samenwerking met Theaterschool Almere. 
 
Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
klantenbalies in de nieuwe 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=2911;a_id=1794

