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SPORTDAG 
Op woensdag 10 april zal onze jaarlijkse sportdag 
plaatsvinden van 8.30 – 12.00 uur. 

De groepen 1 t/m 4 wordt om 8.30 uur op school 
verwacht. De groep 5 t/m 8 worden om 8.30 uur bij 
MHC, hockeyvereniging Buitenhout (de sportvelden 
aan de overkant van de vaart naast Basic Fit),  
verwacht. 

De  leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten in 
sportkleding te komen. Met dichte schoenen (dus geen 
slippers, sandalen, crocs oid.). De leerlingen van de 
groepen 1/2 mogen in verkleedkleding naar school 
komen (wel met goede schoenen). 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen clinics: 
handbal, rugby, voetbal, volleybal en boksen.De 
groepen 3/4 en de groepen 5/6 krijgen allerlei 
verschillende sport/spel activiteiten (bij MHC) en de 
groepen 1/2 krijgen met behulp van opdrachtkaarten 
ook allerlei sport/spelactiviteiten op het schoolplein.  

Alle leerlingen moeten wat te eten en te drinken mee 
nemen. Dit mag een flesje / bidon water of sportdrank 
zijn (geen pakjes) en geen snoep / chips oid, het is 
tenslotte gezonde woensdag. Er wordt ook voor drinken 
en een 10 uurtje gezorgd door school maar vanwege 
de actieve dag dus ook graag iets te eten/drinken van 
huis mee.De leerlingen van de groepen  1 t/m 4 kunnen 
om 12 uur op school worden opgehaald. De groepen 5 
t/m 8 kunnen worden opgehaald bij MHC  of eventueel 
zelf naar huis gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONINGSONTBIJT 
Vrijdag 12 april hoeven de leerlingen niet thuis te 
ontbijten want we ontbijten gezellig samen met de hele 
school! Dit ontbijtje krijgen we van Koning Willem-
Alexander, die een voorstander is van een gezond 
begin van de dag, en supermarkt JUMBO.  

Het gevarieerde Koningsontbijt is in lijn met de 
richtlijnen van de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum en sluit aan op het thema van dit jaar: 
‘water drinken’. Zo zitten er een smaakwaterpakketje en 
thee in het ontbijtpakket. 

Inhoud Koningsontbijt 
 Goudeerlijk broden volkoren 

 Yam glutenvrij brood (op aanvraag) 

 Jumbo bio speltwafels (13 stuks per pak) 

 Pakken Campina houdbare melk 

 Jumbo smeerkaas 20+ 

 Jumbo 100% pindakaas 

 Jumbo fruitspread aardbei 

 Jumbo appelstroop 

 Blue Band halvarine 

 Snoeptomaatjes (250 gram) 

 Komkommer 

 Appeltjes (zak van 7 stuks) 

 Woezel & Pip groene thee aardbei-

framboos 

 Smaakwater pakket met citroen & 

sinaasappel 
 
 

TELEFOON/INTERNET GEBRUIK 
KINDEREN 
In deze technologische tijd is het belangrijk te checken 
waar uw zoon/dochter mee bezig is op internet en hun 
mobiele telefoontjes. Binnen de school is het gebruik 
van mobiele telefoon verboden voor leerlingen. Wij 
hebben geen zicht op wat zij buiten de school hiermee 
doen. Wel hebben wij vandaag signalen gekregen dat 
er bovenbouwleerlingen in een groepsapp foto’s naar 
elkaar sturen die niet door de beugel kunnen. Tevens is 
er sprake van pestgedrag via de mobiele telefoon. Op 
school zal hier nogmaals aandacht aan worden besteed 
(zijn gastlessen over gegeven). Wij gaan ervan uit dat u 
als ouder/verzorger ook een gesprek aangaat met uw 
zoon/dochter mocht u iets aantreffen op zijn/haar 
telefoon. Daarnaast kunnen ouders natuurlijk ook zelf 
contact opnemen met andere ouders om eventueel 

Agenda: 
 

Maandag 8 april: groepen 5-6 

voorpretlessen Tiny 

Forest 

Woensdag 10 april: Sportdag 

Vrijdag 12 april: Kongingsontbijt 

 Plantdag Tiny Forest 

Maandag 15 april: MR-vergadering 

Dinsdag 15-16-18 april: Eindcito groep 8 

Donderdag 18 april: Tentoonstelling DIDO 

Vrijdag 19 april: Vrij – Goede Vrijdag 

Maandag 22 april t/m  

Vrijdag 3 mei: Meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ongewenst  telefonisch gedrag van de kinderen 
onderling te bespreken. 
Wij verwijzen u naar onderstaande links van de website 
met betrekking tot dit onderwerp. 

http://www.basisschooldealbatros.nl/sites/001.v2-
albatros/files/images/pestprotocol_obs_de_albatros_2
018.pdf 
 

http://www.basisschooldealbatros.nl/sites/001.v2-
albatros/files/images/internetprotocol_obs_de_albatr
os_2018.pdf 
 

TINY FOREST  
Aanstaande maandag krijgen de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 voorpretlessen van IVN Natuureducatie 
Nederland met betrekking tot het aanleggen van het  
Tiny Forest dat Het Albabos zal gaan eten (naam 
gekozen door deze leerlingen). 
In het bos zal ook een buitenlokaal geplaatst worden. 
Het bos zal vrijdag 12 april na het Koningsontbijt achter 
de kleuterlokalen worden geplant door de groepen 5 en 
6.  
 

 
 
 
TENTOONSTELLING DIDO-THEMA 
De leerlingen hebben zelf bedacht dat ze van het 
huidige DIDO-thema “De Tweede Wereldoorlog” een 
tentoonstelling willen maken. Deze tentoonstelling zal 
op 18 april van 15.15 -16.00 uur te zien zijn op het 
Zeemeeuwplein.  

 
DE GROTE REKENDAG 

Afgelopen woensdag organiseerden we de jaarlijkse 
Grote Rekendag. Met dank aan de vele ouders die ons 
daarmee kwamen helpen!  De groepen 1 t/m 4 
begonnen voor de opening van de Rekendag op het 
Zeemeeuwplein, waar ze een modeshow liepen in veel 
te grote kleding.  In groep 5 maakten de leerlingen 
allerlei voorwerpen in verhouding op reuzenformaal na. 
Zo waren er allerlei leuke rekenactiviteiten door de hele 
school en het schoolplein op deze Grote Rekendag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETALING 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS/KAMP 
Het onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch 
om een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen 
excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele 
voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag 
etc. kunnen organiseren.  

Helaas hebben wij nog niet van iedereen de 
bijdrage/betalings schoolreis/kamp mogen ontvangen. 
Aangezien het schoolreisje en het kamp er alweer 
aankomen, verzoeken wij u het betreffende bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken, of contant te betalen 
bij de administratie.  

De kosten voor het schooljaar 2018-2019 zijn 
vastgesteld op 55,- euro (22,50 eigen bijdrage, 32,50 
schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7. Leerlingen die na 
1-1-2019 op school zijn gekomen betalen 10,- eigen 
bijdrage en 32,50 schoolreisje.  

Voor groep 8 110,- euro (eigen bijdrage 22,50, 87,60 
kamp). Dit bedrag kan worden overgemaakt op NL22 
INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De Albatros, onder 
vermelding van de naam van uw kind en de groep 
waarin hij/zij zit. 

 
INSCHRIJVING AVONDVIERDAAGSE 
Mocht u uw zoon/dochter nog niet hebben 
ingeschreven voor de Avondvierdaagse dan kunt u het 
formulier en het bedrag van 5,50 per leerling nog 
inleveren bij Miranda tot uiterlijk 12 april a.s. 

 

INSCHRIJVEN 4-JARIGE 

BROERTJES/ZUSJES – VERHUIZINGEN 
Het volgende schooljaar lijkt nog ver weg maar wij zijn 
alweer druk bezig met de formatie voor het komende 
schooljaar. Mocht u nog kinderen hebben die komend 
schooljaar 4 jaar worden maar nog niet zijn 
ingeschreven dan kunt u bij Miranda een 
inschrijfformulier ophalen en inleveren. Mocht u in de 
zomervakantie gaan verhuizen en uw kinderen dan 
eventueel bij een andere school in gaan schrijven willen 
wij dit ook graag op tijd weten. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
 

FONDS BIJZONDERE NODEN 
Het Fonds voor Bijzondere Noden is een 
noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen 
wal en schip vallen. Dat is nodig, vooral nu steeds 
minder mensen een beroep op kunnen doen op 
voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en 
de ziektekostenverzekering. Het Fonds werkt nauw 
samen met het Voedsel Loket Almere, met de lokale 
Diaconie en met andere hulporganisaties en 
leveranciers van tweedehands goederen. 
 
Voor wie? 

Het Fonds verleent eenmalig materiële hulp aan 
inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie 
verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie 
een oplossing van die problemen niet mogelijk is via 
reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of 
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verzekering. Het Fonds doet uitdrukkelijk niet aan 
schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen 
zijn mogelijk voor de aanschaf van (bij voorkeur 
tweedehands) goederen:  
• Kleding  
• Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of 
wasmachine  
• Matras of bed nodig voor medische problemen  
• Noodzakelijk huisraad  
• Zaken zoals een fiets of een computer voor kinderen 
om huiswerk op te maken. 

Uiteraard is ook het Fonds Bijzondere Noden gehouden 
aan de A.V.G. 

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo 
efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt 
HET FONDS uw persoonsgegevens. 

HET FONDS acht een zorgvuldige omgang met uw 
persoonsgegevens van groot belang. 

Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij HET FONDS 
veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende 
wettelijke regels. 

Als u hier klikt opent er een nieuw venster met het 
gehele privacy reglement. 

U kunt het dan ook downloaden 

Het fonds in de Nieuwe Bibliotheek. 

 

Sinds 1 februari 2018 heeft de adviseur/toetser van het 
Fonds Bijzondere Noden om de week spreekuur in de 
Nieuwe Bibliotheek aan het Stadhuisplein.  

Zij is op die dagen van half twee tot half vijf aanwezig 
om u te adviseren als u een aanvraag wil indienen. Het 
eerstvolgende spreekuur is woensdag 17 april in 
Almere Stad. 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
SNUFFELDAG CKV 
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan naar onze 
jaarlijkse snuffeldag! Tijdens deze dag ga je op 
instrumenten ontdekkingstocht onder begeleiding van 
onze docenten. 

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan naar onze 
jaarlijkse snuffeldag! 
 
Tijdens deze dag ga je op instrumenten 
ontdekkingstocht onder begeleiding van onze docenten. 

Je kan dan instrumenten zelf gaan bespelen en 
uitproberen. 
 

De dag begint om 9:30u en eindigt ongeveer om 
12:45u en is natuurlijk helemaal gratis! 
 
Wil jij komen op deze dag schrijf je dan in met het 
formulier op de website van CKV Almere (klik hier). Je 
krijgt na inschrijving een e-mail met de bevestiging. 
Schrijf je snel in want er zijn maar een beperkt aantal 
plekken voor deze activiteit bij CKV Almere! 
https://www.ckvalmere.nl/activiteit/snuffeldag-
2/?instance_id=317  
 

 
KOM IN DE KAS 
In het weekend van 6 en 7 april zijn de kassen in 
Almere Buitenvaart geopend voor publiek. Met leuke 
activiteiten voor het hele gezin! 

Kom in de Kas: zo is er bijvoorbeeld volop informatie te 
verkrijgen over het kweken van producten en hoe deze 
in de supermarkt of bij tuincentra verkocht worden. Ook 
over het gebruik van energie wordt uitleg gegeven. Wist 
u dat de tuinbouw zich als enige industrie al aan de 
doelstellingen van het klimaat akkoord heeft kunnen 
houden?  
 
Voor kinderen zijn er veel leuke activiteiten: Paul's IJs 
staat er met zijn ijskraam, er zijn springkussens, 
schminken,bloemschikken, een ballonnenclown, 
poffertjes eten en nog veel meer. 
 
Kijk op de website voor informatie over alle deelnemers 
en actviteiten. 
 
 

VAAR VANAF ALMERE NAAR PAMPUS OF 
HET MUIDERSLOT 
Vanaf 6 april t/m eind oktober kun je vanaf Marina 
Muiderzand iedere zaterdag meevaren naar het 
Muiderslot of Forteiland Pampus. 

Vaar mee naar Pampus of het Muiderslot met één van 
onze klassieke schepen en waan je even in een andere 
tijd! Een avontuur voor jong en oud.  
 
De veerdienst vaart vanaf 6 april t/m 26 oktober elke 
Zaterdag vanaf Marina Muiderzand in Almere (gratis 
parkeren).  
 
Het bezoek aan 1 van beide locaties duurt ruim 2,5 uur, 
met bootreis ruim 4 uur. We vertrekken om 13.15 vanuit 
Marina Muiderzand, om ongeveer 17:45 ben je weer 
terug.  
 
Onze boten hebben een comfortabele binnen- en 
buitenruimte. De boten zijn voorzien van een goed 
gevulde bar, toiletten en verwarming.  
 
 
Pampus  
Ontdek het eiland Pampus gelegen midden op het 
IJmeer, dit forteiland zit vol verhalen. Vanaf 20 april is 
er de splinternieuwe ballon-attractie waarmee je over 
het Geheime Wapen van Amsterdam vliegt. Of bezoek 
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de interactieve tour ‘Pampus Xperience’ die je mee 
neemt door de tijd en de verschillende ruimtes. Voor 
kinderen is er een spannende blacklight speurtocht.  
 
 
Muiderslot  
Ontdek alle ruimtes dmv een audiotour in het 
Muiderslot en doe mee met de doe en denk 
opdrachten. Maak een wandeling door de historische 
tuin of neem een rondleiding. Wist je dat er dit seizoen 
ook weer een valkenier aanwezig is in de tent op het 
kanonbastion? Bekijk deze prachtige roofvogel en leer 
meer van wat de valkenier te vertellen heeft.  
 
 
Activiteiten  
-Kinderfeestje naar Pampus of Muiderslot?  
Begin je feestje aan boord. Neem je taart mee en pak je 
cadeautjes uit aan boord.  
-Neem je fiets mee aan boord en combineer je bezoek 
aan het Muiderslot met een fietstocht door de  
Gooi-en Vechtstreek. 
http://www.veerdienstamsterdam.nl/almere/  
 
 
 
 

HET JONGE KIND 
KINDERBOEKENFESTIVAL: 
VOORSTELLING GEITJE (2+) 

6 april 2019, van 11:00 tot 12:00  en van 13.0-14.00 uur 
| Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: € 3,50 

 
Als Jet hoort dat er een nieuw geitje geboren is, springt 
zij op haar step naar de kinderboerderij. Een vrolijke 
voorstelling tijdens het Jonge Kind 
Kinderboekenfestival. 
Jet heeft gehoord dat er nieuw geitje is geboren op de 
kinderboerderij. Daar wil ze natuurlijk heel snel naartoe 
om te gaan kijken. 
Alle dieren daar zijn zo trots dat ze allemaal het goede 
nieuws willen vertellen, de koe loeit het uit, de geit 
mekkert van blijdschap en het paard steigert van 
geluk…Maar waar is nou dat lieve kleine geitje? 
 
Kosten: € 3,50  

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
klantenservicebalies in de bibliotheek of direct via iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 

 

HET JONGE KIND 
KINDERBOEKENFESTIVAL: FILM DE 
GRUFFALO 

6 april 2019, van 15:00 tot 15:30 | Bibliotheek Stad, de 
nieuwe zaal 

Kosten: € 6,25 

 
Tijdens het Jonge Kind Kinderboekenfestival draaien 
we de film De Gruffalo. 
Muis loopt door het bos. De vos, uil en slang zien wel 
een lekker hapje in hem. Maar slimme muis misleidt de 
dieren door hen bang te maken voor de Gruffalo: een 
beest met knarsende tanden, eeltige knieën, oranje 
ogen, paarse stekels en een gifgroene wrat. Gelukkig 
weet muis dat de door hem verzonnen Gruffalo niet 
echt bestaat. Of toch wel? 

 
Kosten: € 6,25  

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
klantenservicebalies in de bibliotheek of direct via iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 
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