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WE ZIJN WEER BEGONNEN 
Afgelopen woensdag hebben we weer de opening van 
dit nieuwe schooljaar gehouden op het grote 
schoolplein waar ook weer veel ouders bij aanwezig 
waren. Fijn om iedereen weer te zien. De kinderen die 
dit jaar nieuw op De Albatros zijn gekomen werden van 
harte welkom geheten en ook de nieuwe 
leerkrachten/onderwijsassistenten werden even 
voorgesteld.  
 
Meester Huub – groep 7B 
Juf Simone – groep 5 
Juf Anja – groep 4/5 
Meester Mathias – ondersteuning groepen 1/2 
Juf Willemijn – ondersteuning groepen 1/2  
Juf Corinne – ondersteuning groepen 4/5 
Meester Daniël –groep 3 en DIDO groep 5 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne/leuke/mooie/ 
leerzame schooltijd bij ons op De Albatros. 
 
 

OUDERGESPREKKEN 
Op dinsdag 10 en donderdag 12 september vinden de 
eerste oudergesprekken plaats. Er heeft natuurlijk een 
overdracht plaatsgevonden tussen de leerkrachten van 
de groep waar uw zoon/dochter vandaan is gekomen 
met de nieuwe leerkracht, maar wij zijn ook benieuwd 
naar wat u te vertellen heeft over uw zoon/dochter. Wat 
zijn belangrijke zaken voor ons om te weten, waar is uw 
kind goed in, wat vindt hij/zij leuk om te doen of wat 
vindt hij/zij lastig, wat verwacht u van de leerkracht en 
wat kunt u voor ons betekenen. Deze zaken zullen 
besproken worden tijdens deze startgesprekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het formulier 
hiervoor aan. Wilt u deze ingevullen en meenemen 
naar het gesprek. Mocht u moeite hebben met het 
invullen dan kunt u deze zaken mondeling doorgeven 
tijdens het 10-minuten gesprek. 
 
Vanaf maandag kunt u de oudergespreksplanner voor 
de 10-minuten gesprekken invullen op SchouderCom.  
 
De groepen 8 hebben geen 10-minuten gesprekken. 
Hiervoor is op dinsdag 10 september een 
informatieavond met betrekking tot het Voortgezet 
Onderwijs gepland om 17.00 uur. Wij hopen de ouders 
van deze groepen dan ook hier te mogen verwelkomen. 
Kunt u de leerkracht op de hoogte stellen of uw wel/niet 
aanwezig kunt zijn deze avond. Alvast bedankt. 
 

 
TELEFOONKAARTEN/TOESTEMMING 
BEELDMATERIAAL 
Vandaag krijgt u net als voorgaande jaren weer de 
telefoonkaart mee naar huis waarop u onder andere uw 
bereikbaarheid kunt aangeven en eventueel gegevens 
in geval van nood, opvang, allergiën, zwemdiploma 
etc.. Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk retourneren 
bij de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Het formulier met betrekking tot het toestemming geven 
voor het gebruik van beeldmateriaal treft u aan in 
SchouderCom. Wilt u ook dit formulier zo spoedig 
mogelijk invullen op uw computer of in de app. Als u dit 
niet invult gaan wij ervan uit dat u geen bewaar heeft 
om beeldmateriaal te gebruiken. 

 Op de desktop: via Mijn gegevens 

 In de App: via Meer > Privacy en overige 
vragen 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
De bakken met gevonden voorwerpen zitten nog vol 
van de spullen die afgelopen jaar zijn gevonden. Ook 
nog tassen van leerlingen die de school afgelopen jaar 
hebben verlaten (groep 8). De spullen zullen maandag 
te vinden zijn op het podium in het Zeemeeuwplein. 
Mocht u een kledingstuk/schoen/tas of iets dergelijks 
van uw kind herkennen wilt u deze dan meenemen. De 
spullen die niet worden opgehaald zullen naar een 
goed doel gaan. 

 

Agenda: 

 
Dinsdag 10 september: Oudergesprekmiddag 

17.00 uur 

informatieavond VO 

groep 8 

Donderdag 12 september: Oudergesprek 

middag/avond 

Dinsdag 17 september: Sportochtend 5/6 

    Sportmiddag 1/2 

Donderdag 19 september: Sportochtend 7/8 

    Sportmiddag 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SPORTDAGEN 
Omdat het een kort schooljaar is, en we aan het einde 
van het schooljaar nog zoveel andere activiteiten 
moeten plannen, hebben we bedacht dit jaar de 
sportdag aan het begin van het schooljaar te houden 
omdat deze heel goed aansluit bij ons eerste thema: 
Gezonde School. Deze sportochtenden/middagen zijn 
gewoon in en om de school en de leerlingen die aan de 
beurt zijn komen dan ook al in sportkleding op school 
en gaan eerst naar de klas. De gewone gymlessen 
komen te vervallen. 
 
Op dinsdagochtend 17 september krijgen de groepen 
4/5/5/6A/6B clinics: handbal, karate, dans en 
tafeltennis. 
 
De groepen 1/2 gaan dinsdagmiddag diverse sport- en 
spel activiteiten doen op het plein door middel van 
opdrachtkaarten. Zij mogen als ze dat leuk vinden in 
feestelijke kleding komen. 
 
Op donderdag 19 september krijgen de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 clinics: handboogschieten, 
tafeltennis, karate en handbal. 
 
De groepen 3A/3B en 4 gaan donderdagmiddag 
diverse sport- en spel activiteiten doen op het plein 
door middel van opdrachtkaarten. 
 
Voor deze sportdagen kunnen we uw hulp al goed 
gebruiken. Mocht u het leuk vinden om een groepje 
te begeleiden of helpen met het verzorgen van de 
pauzepost dan kunt u dit doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind. Alvast bedankt namens de 
leerkrachten en kinderen!! 
 

GEDRUKTE KALENDER 
De kalender die u jaarlijks van ons ontvangt gaat, in 
verband met nog enkele aanpassingen daaraan, 
maandag naar de drukker. U ontvangt deze zo snel 
mogelijk.  
 
 

 
TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
SOUND OF SONGS FESTIVAL 
‘Eens per jaar wordt ‘Natuurcamping de Kemphaan’ 
een heus feestje met een dag-vullend akoestisch 
muziek programma van Nederlandse en Internationale 
bodem, lokaal gebrouwen dranken, foodtruckjes, een 
avond vol verhalen en liederen rond het kampvuur en 
meer. Een stukje cultuur in de natuur van Almere’ 
 
Kampeerders zijn welkom van Vrijdag 12:00 tot Zondag 
12:00 uur (tenzij je een 'Lazy Sunday' ticket erbij koopt, 
dan mag je Zondag nog de hele dag tot 19:00 uur 
blijven!) en op Zaterdag 31 Augustus is er van 13.00 - 
21.00 uur live muziek en entertainment. Voor degenen 
die alleen gedurende de dag erbij willen zijn is er ook 
een 'dagticket' te koop wat toegang biedt op zaterdag 
31 augustus van 12:00 tot 21:00. 
 
Zaterdag avond na 21.00 uur is er speciaal voor de 
kampeerders een kampvuur met verhalen, akoestische 
muziek, en natuurlijk marshmallows! 

 

VIER DE SMAAK VAN FLEVOLAND 

Kom je ook proeven? Flevoland smaakt naar 
aardappels, ui, kip en de andere landbouwproducten 
waar de provincie groot mee is geworden. Maar 
Flevoland smaakt ook naar de roti, pannenkoeken en 
couscous die jullie, de bewoners van onze 
pioniersprovincie, ‘s avonds op tafel zetten. De smaak 
van Flevoland, die maken we samen. 
 
En dat vieren we! Op zaterdag 31 augustus wordt de 
Stadsboerderij Almere omgetoverd tot een festijn 
waarop we de unieke diversiteit aan smaken en 
producten van Flevoland vieren. En proeven! Met 
heerlijke gerechten van bekende Flevolandse chefs. 
Een eerbetoon aan de provincie. 
 
Kom je ook? Neem je familie, vrienden, kinderen mee 
en vier met ons de smaak van Flevoland! 
 
Zaterdag 31 augustus 

Stadsboerderij Almere (Kemphaanpad 14) 
 
09.30-14.30 uur 
 
smaakvanflevoland.nl 
 
Meer informatie over het programma volgt snel! Maar 
reserveer nu alvast je gratis ticket want op = op. 
 
De smaak van Flevoland is een initiatief van Flevo 
Campus. 
 
Meer weten over de Flevo Campus? 
www.flevocampus.nl 

 

BIBA BOERDERIJ IN ALMERE STAD 
Zondag 1 september van 12.30-16.30 uur 
Bart en Bibi van de BiBa Boerderij komen langs en zijn 
twee keer te zien in een gezellige show. Kom je ook? 

De Wielen van de bus zal je laten zingen en springen 
op de bekendste liedjes. En ook niemand minder dan 
Chloe van Chloe’s Toverkast komt vandaag op bezoek 
en kun je in haar toverkast kijken. Het wordt een groot 
feest voor iedereen! 
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