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KINDERBOEKENWEEK 
Afgelopen woensdag vond de officiële opening van de 
kinderboekenweek plaats. Gelukkig was het mooi weer 
zodat de opening buiten plaats kon vinden en er ook 
ouders bij aanwezig konden zijn. 
Juf Ellen en juf Marjo maakten er weer een mooi 
optreden van rond het thema “Op reis”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 10.00 uur kwamen de eerste groepen naar het 
boekenbal en kon er naar hartenlust gedanst worden. 
Woensdag hebben de leerlingen van de groepen 3 van 
juf Femke voorgelezen aan de leerlingen van groep 
1/2A, echt knap dat ze dat al kunnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gisteren hadden de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
“boekenpraat” en konden de leerlingen hun 
lievelingsboek promoten aan medeleerlingen.  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 hebben gekeken 
naar de interactie voorstelling “Vlinder en Bullebak” 
Komende week zullen de groepen 5 t/m 8 ook een 
voorstelling bekijken in de school. 
Zonder de betaling van de eigen bijdrage kunnen wij dit 
soort voorsstellingen niet laten plaatsvinden. Verder in 
deze nieuwsbrief meer over de betaling van de eigen 
bijdrage en schoolreisje/kamp voor dit schooljaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 11 oktober vindt ook de traditionele 
kinderboekenverkoop plaats en de high tea. Komt u 
gezellig even langs? U kunt dan de nieuwste 
kinderboeken kopen (graag contant betalen) en 
genieten van een de high tea (high tea 0,80 
koffie/limonade 0,20 dus samen 1,-). Ook graag contant 
betalen) 

 

 

 

Programma Kinderboekenweek 2019 

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 

Agenda: 
 

Maandag 7 oktober: Voorstelling Spinder 

 Groep 5/6 

Dinsdag 8 oktober; Voorstelling Mooi 

Meisje 7/8 

Vrijdag 11 oktober: Afsluiting 

Kinderboekenweek 

 Boekverkoop/High 

Tea 

Vrijdag 18 oktober: Gevleugeld podium 7A 

Maandag 21 okt-25 okt: Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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) 

 

     

 
DIERENDAG 

Vandaag was het alweer feest bij de kleutergroepen! 
Weer mochten ze verkleed op school komen, nu omdat 
het dierendag is vandaag! Juf Ianthe maakte het heel 
spannend door in het donker voor te gaan lezen want 
het is natuurlijk ook nog steeds Kinderboekenweek. 
Deze groep trapt vandaag ook het Gevleugeld Podium 
af met een leuke voorstelling op het Zeemeeuwplein.. 
ook heel spannend… 

 

 
 
 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
Om activiteiten zoals sportdag, Sinterklaas, Kerst te 
kunnen organiseren en culturele vorming aan de hand 
van excursies, voorstellingen, workshops te laten 
plaatsvinden vragen wij u om een vrijwillige eigen 
bijdrage van  € 22,50 per leerling. Zonder de betaling 
hiervan kunnen wij dit soort leuke/leerzame activiteiten, 
die belangrijk zijn voor de algemene ontwikkeling van 
uw kind, niet meer organiseren. 
Het jaarlijkse schoolreisje kost € 32,50 en het kamp 
voor groep 8 € 87,50.  
Voor de groepen 1 t/m 7 wordt dan het totaalbedrag 
voor dit schooljaar € 55,- per leerling. Het totaal voor 
leerlingen van groep 8 is € 110,-.  
Wilt u het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar 
rekeningnummer NL22INFV0000060637 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. 

 
BEGELEIDING INTRAVERTE 
Op zo’n 100 basisscholen in Nederland begeleiden wij 

kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf 

gaat. Vanaf woensdag 2 oktober 2019 is het mogelijk 

deze begeleiding op De Albatros te volgen! 

Hulpvragen 

Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig 

zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen 

concentreren in de klas, moeite hebben met een 

scheiding of soms heel boos kunnen worden en 

eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen 

gaan. Misschien valt het op dat een kind vaak valt, zich 

houterig beweegt of schrijven nog erg lastig vindt? Wij 

helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen 

ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging! 

Elke woensdag 

Kinderoefentherapeuten Aron Maij, Bernard van 

Maanen en Daniel Hagenaar zijn vanaf 2 oktober elke 

woensdag te vinden op De Albatros. Mocht je twijfelen 

of jouw zoon of dochter ondersteuning zou kunnen 

gebruiken, dan kun je altijd overleggen met Aron, 

Bernard en Daniel of de leerkracht/intern begeleider. 

Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels 

vergoed door de basiszorg-verzekering. Kijk voor meer 

informatie op: www.intraverte.nl of bel naar 0578-

688127. 

 
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.  

 

http://www.intraverte.nl/


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.  
 
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
KINDERBOEKENWEEK IN DE NIEUWE 
BIBLIOTHEEK 
Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van 
reizen. Reis je met ons mee? 
 
Je kunt op stap met de Bee-bot of met 
wetenschapsrover Milo. Ben je meer van de treinen? 
Bouw dan met de Bananenbuurman mee aan de lange 
LEGO trein door de bibliotheek. Knutsel je liever 
voertuigen? Daarvoor kun je terecht bij Erik Fakkeldij of 
bij ZOO creatief. En voor de Max Verstappens onder 
ons kun je racen bij Crash Team Racing of bij de 
Formule 1 simulator. 
Het hele programma met alle activiteiten en 
voorstellingen vind je terug in de speciale 
Kinderboekenweekflyer of op de website 
www.denieuwebibliotheek.nl 
Het merendeel van de activiteiten is gratis, voor 
sommige moet je, vanwege een beperkt aantal 
plaatsen, een gratis kaartje halen. 
http://www.denieuwebibliotheek.nl/  
 
Deze link gaat direct naar de pagina waarop heel 
veel leuke activiteiten staan! 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderb
oekenweek-2019--reis-mee-.html 
 
 

VOGELFEEST  
Mad Science en de Zeearendwerkgroep komen op ons 
verjaardagsfeest. Jij ook? 
 
De Zeearendwerkgroep zal er staan met een 
informatiestand om te vertellen over hun lopende 
onderzoek waarbij ‘Juffrouw Jannie’ een GPS-tracker 
kreeg. Staatsbosbeheer verzorgt daarnaast op deze 
dag twee roofvogelwandelingen tegen gereduceerd 
tarief. 
 
Kinderactiviteiten 
Mad Science zal langkomen om ons alles te leren over 
de lucht: Hoe vliegen die vogels eigenlijk? Probeer het 
zelf uit in de Mad Science Funstation. Wie vouwt de 
beste Zeearend en overwint hindernisbaan? We sluiten 
om 16:00 de dag af met een wervelende show over de 
kracht van lucht. Op zoek naar de superpower van een 
vacuüm en met een vlammende afsluiting! 
 
Verder kunnen kinderen 6 oktober in de huid kruipen 
van een echte vogelspotter. Ga op vogelsafari of zoek 
de uilen tijdens de QR-code speurtocht. Scan de code-
uilen met je telefoon en ontdek allemaal leuke weetjes 
over de Oostvaardersplassen. Hoe groot is bijvoorbeeld 
de zeearend en hoe snel kan de kiekendief vliegen? 

 
Naast de speurtocht kunnen kinderen ook op 
vogelsafari. Dit is een vaste route waarbij kinderen aan 
de hand van een zoekkaart verschillende houten vogels 
moeten spotten die in de Oostvaardersplassen leven. 
Ook is er een houten memoryspel over de natuur. 
Alle kinderactiviteiten zijn op 6 oktober gratis. 
 
In het restaurant op de begane grond van het 
Natuurbelevingcentrum, Paviljoen de Oostvaarders, zijn 
er diverse lekkere broodjes te krijgen, maar er is ook 
een speciale kinderkaart. Ontdek het prachtige uitzicht 
en geniet van een lekkere lunch of tussendoortje. 
 
Op 1 oktober 2018 kregen de Oostvaardersplassen, 
Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer 
samen de status van Nationaal Park. Dat vieren we op 
zondag 6 oktober van 11:00 – 17:00. De eindshow van 
Mad Science start om 16:00 
 
https://www.facebook.com/deoostvaarders/  
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