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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 
Woensdagochtend hoeven de leerlingen niet thuis te 
ontbijten, maar ontbijten ze op school in het kader van 
het Nationaal Schoolontbijt. Wilt u uw zoon/dochter 
maandag of dinsdag een plastic tasje, voorzien van 
naam, met een bordje/beker/bestek meegeven. 
Alvast bedankt!  
 
 

PARKEREN VOOR EN OM DE SCHOOL 
Nu het weer slechter wordt, en ouders niet de school in 
mogen, worden veel leerlingen met de auto naar school 
gebracht. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties 
voor en om de school. Dubbel geparkeerde auto’s, 
auto’s op de stoep etc. Fietsers en voetgangers worden 
hierdoor soms over het hoofd gezien. Aan de andere 
kant van het water net over de brug zijn ook nog 
parkeerplaatsen, 150 m van school waar u veilig kunt 
parkeren. Om ongelukken te voorkomen vragen wij uw 
medewerking in deze. Alvast bedankt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR NOTULEN 
1. Tijdens het openbare deel van de MR-

vergadering was er een ouder aanwezig met 
een positieve bijdrage aan de vergadering m.b.t 
onderhoud en ventilatie. 

2. Besproken hoe om te gaan met Sinterklaas en  
de update vanuit de Sintcommissie. 

3. Jaarplan 2020-2021 besproken en afgesloten 
4. Totale schoonmaak en hygiëne van het 

gebouw, opvolging vanuit ouders, evaluatie 
nieuw schoonmaakbedrijf. Onderwerp 
afgesloten. Na 3 maanden nieuwe evaluatie 

5. Doornemen van verscheidene Protocollen 
(Internet, Pesten, Grensoverschrijdend gedrag) 
opvolging Corona Protocol 
 

Wilt u een vergadering bijwonen dan kan dat van 19.00-
19.30 uur tijdens het openbare gedeelte, onderstaand 
treft u de vergaderdata aan. 
 

- 30 november 2020          Maandag   om 19:00 

- 12 januari 2021               Dinsdag     om 19:00 

- 15 februari 2021              Maandag   om 19:00 

- 30 maart 2021                 Dinsdag   om 19:00 

- 19 april 2021                   Maandag om 19:00 

- 25 mei  2021                   Dinsdag om 19:00 

- 14 juni  2021                   Maandag om 19:00 

 

 
MR-leden: juf Ellen, Githa, juf Irma, juf Sylvia, Chris en 
Maikel 

 
 
 
BEELD EN GELUID 
WORKSHOP - RECLAMETRUCJES 
Gisteren kwamen er medewerkers van het museum 
Beeld en Geluid naar onze school om een workshop te 
geven aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 6 over 
reclametrucjes. Fijn dat de leerlingen in deze tijd in 
plaats van op excursie te gaan in verband met 

Agenda: 
 

Woensdag 4 november: Nationaal 

Schoolontbijt 

Vrijdag 6 november: Workshop Folklore en 

werelddans groepen 4 

Dinsdag 10 november: Workshop Ringtone 

Componeren groepen 

7-8  

Woensdag 11 november: Workshop Hé hoor je 

dat? Groepen 3 

Donderdag 12 november: Workshop “Fake 

news” van Museum 

Beeld en Geluid 

groepen 7 en 8 

Donderdag 20 november: Workshop 

Liedjesavontuur groep 

5 en 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



begeleiding dit soort activiteiten op school kunnen 
krijgen, met de Coronaregels in achtneming. De 
workshop sluit mooi aan bij het WO-thema van Faqta 
“Magische Media” waar momenteel aan gewerkt wordt.  
De leerlingen leerden de trucjes die reclamemakers en 
bedrijven gebruiken om mensen aan te zetten tot het 
kopen van bepaalde producten. Daarna gingen ze in 
groepjes aan de slag met een reclameposter volgens 
een stappenplan en vervolgens maakten ze een 
taakverdeling voor het maken van een reclamefilmpje 
om hun product te verkopen. De filmpjes werden met 
een mini filmcamera opgenomen. Wie weet heeft een 
van de leerlingen zijn/haar talent ontdekt en zien we 
later professionele filmpjes van hem/haar in de bladen 
of tv! 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROEPEN 1/2 IN DE GROTE GYMZAAL 
Sinds een paar weken gymmen de leerlingen uit de 
groepen 1/2 in de grote gymzaal op donderdagochtend 
in plaats van in de kleine gymzaal. Beweegonderwijs is 
voor de ontwikkeling van hun motoriek en 
zelfvertrouwen heel belangrijk! Juf Patricia zet iedere 
week een parcours voor ze klaar waar dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt. 
Gisteren deden ze onder andere allerlei lichamelijke 
trucjes op de mat. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZIEKMENU – LOL MET MUZIEK 1/2  
De groepen 1/2 kregen vandaag een workshop van het 
muziekmenu Lol met muziek en leerden naar muziek te 
luisteren en welke technieken er zijn om muziek te 
maken bv. de viool bespeel je met een strijkstok. De 
leerlingen en juffen vonden het een erg leuke 
workshop.  
 

  
 

 
 

 
LAATSTE STIJLDANSLESSEN 5/6 6 T/M 8 
Vanochtend hebben de kinderen hun laatste les 
stijldansen gehad. Ze hebben het weer super gedaan!  
De laatste opdracht was de chachacha dansen, steeds 
werd er iemand afgetikt en die mocht dan gaan 
zitten. Er bleven dan uit iedere klas 2 kinderen als 
laatste over en waren de “winnaars”! Erg knap gedaan, 
van iedereen uiteraard.  
 

GEEN LAMPIONNEN GEMAAKT 
Ter info… er worden dit jaar geen lampionnen gemaakt 
in de groepen 1 t/m 4 voor St. Maarten.  
 
 

STERK IN DE KLAS 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Mijn naam is Meruchia Gefferie en sinds dit 

schooljaar ben ik werkzaam als Ambulant 

hulpverlener ‘Sterk in de Klas’. Sterk in de klas 

biedt extra hulp aan leerlingen die zich moeilijk 

kunnen concentreren of moeite hebben met de 

omgang met andere kinderen. Maar ook leerlingen 

met onzekerheid, angst en moeite met hun gedrag in 

de klas bieden wij hulp op maat.  

Als Ambulant hulpverlener werk ik wijkgericht. Dit 

betekent dat ik op meerdere scholen in Almere-

Buiten leerlingen individueel zal begeleiden. De 

leerling wordt via de intern begeleider bij mij 

aangemeld en na het intakegesprek met ouders en 

leerkracht zal ik 1 keer per week de leerling onder 

schooltijd begeleiden.  

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de 

intern begeleider van de school.  

 



 
STERK IN DE WIJK 
JEUGDVERPLEEGKUNDIGE VASTE DAG 
OP SCHOOL 
Beste ouders,  

Langs deze weg wil ik mij even aan u voorstellen. 

Sommige ouders zullen al wel weten wie ik ben en 

andere ouders kennen mij (nog) niet. Mijn naam is 

Janine Carels-Mulder en ik ben 

jeugdverpleegkundige bij de JGZ Almere. Vanuit 

mijn functie als jeugdverpleegkundige zie ik kinderen 

die in groep 2 en groep 7 zitten voor een preventief 

gezondheidsonderzoek. Bij beide onderzoeken begin 

ik met een kennismaking en informeer ik naar de 

gezondheid, de thuis- en schoolsituatie. Daarna doe 

ik bij de kinderen van groep 2 testjes voor de 

motoriek, oren, ogen en wegen en meten. Bij de 

kinderen van groep 7 vervallen de testjes maar ga ik 

ze wel wegen en meten en bespreken we kort de 

puberteit.  Helaas zien de onderzoeken er tijdens 

coronatijd iets anders uit en gebeurt er veel 

telefonisch.  

Daarnaast zijn we dit schooljaar gestart met sterk 

in de wijk. Dat wil zeggen dat ik als 

jeugdverpleegkundige op een vast moment om de 

week op school aanwezig zal zijn voor vragen van 

IB’er, leerkracht of ouder(s). Denk hierbij aan 

vragen omtrent (op)voeding, thuissituatie, gedrag 

etc... Uiteraard gaat dit anoniem en ga ik pas verder 

wanneer er toestemming is van u als ouder/ 

verzorger.  

U als ouder/verzorger kunt mij ook, laagdrempelig, 

benaderen voor vragen of zorgen over bijvoorbeeld 

slaapproblemen, opvoedproblemen, voedingsadviezen, 

over- of ondergewicht, zindelijkheid, of andere 

zorgen/vragen!!  

Wegens corona zal dat niet face-to-face kunnen 

omdat ouders veelal de scholen nog niet in mogen, 

maar u kunt mij wel een mail sturen met een verzoek 

voor een belafspraak of uw gegevens bij de IB’er 

achterlaten zodat ik u kan bellen wanneer ik op 

school ben.  

Mijn contactgegevens zijn: 

Mail: j.carels@jgzalmere.nl   Aanwezig op de 

Albatros op donderdagochtend van 9-10.30 uur. U 

kunt mij vinden in de ruimte naast de administratie. 

Graag per mail contact met mij opnemen voor een 

afspraak. 

EIGEN BIJDRAGE SCHOOLGELD 
Mocht u de betaling van de vrijwillige eigen bijdrage 
nog niet hebben voldaan, wilt u dit dan alsnog doen? 

Het betreft 22,50 per leerling. Zonder deze betaling 
kunnen wij geen voorstellingen bezoeken (of in school 
halen), excursies, workshops inhuren (bv. Muziekmenu, 
Beeld en Geluid), Sint/Kerst (schoencadeautjes, zakjes 
pepernoten, servetten etc.), sportdag etc. organiseren. 
U hebt hiervoor enkele weken geleden via 
SchouderCom een betaalverzoek ontvangen en 
eventueel deze week een herinnering. Alvast bedankt. 
Mocht u vorig schooljaar het geld voor het schoolreisje 
van 32,50 al hebben voldaan dan is dit meegenomen 
voor het schoolreisje van dit jaar. Het betreft nu alleen 
de jaarlijkse eigen bijdrage van 22,50 voor overige 
activiteiten zoals boven omschreven.  
 

OVERBLIJFMEDEWERKERS GEZOCHT 
Voor de tussen schoolse opvang is Flexikids op zoek 
naar overblijfmedewerkers. Mocht u interesse hebben 
of iemand in uw omgeving kennen die dit zou willen 
doen tegen een vergoeding dan kunt u contact 
opnemen met tso@albatros.asg.nl of info@flexikids.nl 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
…… Helaas geen tips bijna alles 
buitenshuis is geannuleerd. 
 
Maar u kunt natuurlijk wel: 

 Naar het bos en herfstbingo spelen 
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/herfst
bingo-kinderen  

 Naar het strand 

 Een hut bouwen onder de tafel 

 Een taart bakken 

 Een brief schrijven/tekening maken voor 
opa/oma 

 Geocachen – op jacht naar schatten in 
Almere https://www.geocaching.com/play 

 Knutselen met kastanjes 
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/14x-
herfstknutsels-eikels-kastanjes  

 Halloween activiteiten voor thuis 
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/21x-
griezelige-halloween-activiteiten-voor-thuis
  

  

 

Prettig weekend! 

mailto:j.carels@jgzalmere.nl
mailto:tso@albatros.asg.nl
mailto:info@flexikids.nl
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/herfstbingo-kinderen
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/herfstbingo-kinderen
https://www.geocaching.com/play
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/14x-herfstknutsels-eikels-kastanjes
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/14x-herfstknutsels-eikels-kastanjes
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/21x-griezelige-halloween-activiteiten-voor-thuis
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/Blog/21x-griezelige-halloween-activiteiten-voor-thuis

