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VOLLEDIGE OPENING SCHOOL 
Afgelopen woensdag heeft u een bericht ontvangen 

over het volledig open gaan van de school. De school 

zal volgens het “oude” rooster verder gaan tot de 

zomervakantie (8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur). Er 

zijn vragen van ouders gekomen waarom het 

continurooster niet kon worden voortgezet. Hierover 

willen wij het volgende mededelen. De keuze voor een 

continurooster vereist een uitgebreide 

inspraakprocedure waarbij ouders/MR en leerkrachten 

een rol spelen. Daarvoor is de tijd nu te kort. Daarnaast 

zou het doorgaan met het continurooster voor ouders, 

die gebruik maken van de naschoolse opvang, voor 

extra kosten zorgen. Immers de subsidieregeling van 

het kabinet die de afgelopen periode hiervoor 

beschikbaar was, wordt per 8 juni stopgezet. Ouders 

zouden hierdoor gedwongen op extra kosten worden 

gejaagd en dat willen we voorkomen. Binnen en buiten 

de school zullen wij er alles aan doen om te handelen 

vanuit de richtlijnen van de RIVM. Ook met de overblijf 

hebben wij goede afspraken gemaakt zodat iedereen 

veilig zijn werk kan doen. Bewegingen in de school 

worden tot een minimum beperkt. Aangezien de vaste 

groepen niet mogen worden gemengd met de overige 

groepen is er een buitenspeelrooster gemaakt, met 

roulerende aangewezen plekken daarvoor, net als de 

afgelopen weken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas zijn ouders nog steeds niet welkom in de school 
(met uitzondering van de overblijfmedewerkers) en 
zullen de kinderen nog steeds volgens de huidige in- en 
uitgangen de school in en uit gaan omdat de groepen 
nog wel gescheiden gehouden moeten worden.  
Ook mag er tot het einde van het schooljaar niet 
getrakteerd worden door de jarige kinderen. Natuurlijk 
zullen de jarige leerlingen wel in het zonnetje worden 
gezet! 
  
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter alle 
schoolspullen maandag bij zich heeft zoals de 
leerboeken, werkboeken, schriften eventuele 
Snappet tablet etc.  
 
Wij zijn blij alle leerlingen weer te zien vanaf maandag 
zodat we het schooljaar met z’n allen af kunnen sluiten.  

 

OVERBLIJF  
Ook de overblijf zal vanaf maandag weer van  

start gaan. Via SchouderCom is er een kopje 

Overblijfregistratie. Als u vaste dagen heeft kunt u deze 

hierin invoeren. Als u incidentele overblijf nodig heeft 

kunt u deze invoeren door op de knop incidentele aan- 

en afmeldingen te klikken. U krijgt dan de kalender te 

zien waarop u eventueel extra dagen aan kunt vinken 

of als hij/zij niet komt (vaste overblijf) weg te halen. Zo 

krijgen wij een goed overzicht van wie er wel niet komt 

per dag aangezien u niet meer op de intekenlijsten kunt 

intekenen in de aula. 

Mocht uw zoon/dochter incidenteel over moeten blijven 

en heeft u geen strippenkaart meer dan kunt u 25,- 

overmaken op NL22INGB0000 060637 Inz. OBS De 

Albatros onder vermelding van Overblijf en naam 

kind(eren). Losse overblijf is 3,50 per leerling. Dit kunt u 

dan ook overmaken op dit rekeningnummer onder 

vermelding Overblijf en naam leerling.  

Wilt u ervoor zorgen dat u voldoende eten en 

drinken meegeeft zodat uw zoon/dochter, of 2 

trommeltjes, 1 voor het 10-uurtje en 1 voor de 

lunch.  

 

 

MR VERKIEZINGEN 
Zoals u in een eerder vandaag verzonden bericht hebt 

kunnen lezen komen er Medezeggenschapsraad 

verkiezingen aangezien de termijn van de zittende 

leden erop zit. De MR is op zoek naar 3 nieuwe leden. 

Agenda: 
Maandag 8 juni: Start normale school 

Dinsdag 9 juni: hele dag naar school 

vrije middag vervalt 

Woensdag 10 juni: Studiedag 

leerkrachten – lln vrij 

Donderdag 11 juni: Groepsfoto’s 

Maandag 15 juni: Ajax skills – groep 

4/5 – 5 en 6 

Woensdag 17 juni: Clip8 groep 8 

Donderdag 18 juni: Ajax skills – groepen 

7/8 

Vrijdag 19 juni: 2e rapport/verslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Indien u zitting wilt nemen in de Medezeggenschaps-

raad kunt u dit via een motivatie voor vrijdag 14 juni 

kenbaar maken via: mr.albatros.asg@gmail.com 

Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden kan er 

daarna een stemming plaatsvinden. Meer informatie 

over de taken etc. van de MR treft u aan in het eerder 

vandaag verzonden bericht. 

 

MR VERGADERING 2 JUNI 2020 
In de vergadering is gesproken over de effecten van 

Corona op de Albatros. De voor- en nadelen voor het 

team, leerlingen en ouders en de leerschool voor 

eventuele omstandigheden in de toekomst. 

Tevens is het Schoolplan besproken; de mr stuurt haar 

op- en aanmerkingen naar de directie zodat deze het 

verder op kan nemen met de clusterdirecteur. 

Verder is er gesproken over de komende MR 

verkiezingen en is er een commissie samengesteld. 

 

GROEPSFOTO’S 
Dit jaar zullen er alleen groepsfoto’s gemaakt worden. 

Deze zullen donderdag 11 juni gemaakt worden en 

ontvangt u gratis via SchouderCom. Ook zal er een 

speciale afscheidsfoto van de groepen 8 worden 

gemaakt welke zij bij hun afscheid meekrijgen. 

Misschien is het leuk er dit jaar een feestelijke foto van 

te maken dus de kinderen die dat leuk vinden mogen 

verkleed op school komen. 

 

GYM 
De gymlessen zullen volgende week ook weer volgens 

het normale rooster plaatsvinden. Wel zullen deze in 

plaats van in de gymzaal buiten worden gegeven. De 

leerlingen dienen dus goede, dichte buitenschoenen te 

dragen en geen slippers of sandalen. Ook mogen de 

leerlingen geen sieraden dragen. De leerlingen zullen 

zich ook niet omkleden dus het zou fijn zijn als ze 

makkelijke kleding/sportkleding dragen op de 

gymdagen. Er zal ook niet worden opgefrist omdat de 

kleedkamers niet gebruikt worden dus zou het wel fijn 

zijn als ze een deoroller meenemen.  

 

 

KRIEBELBEESTJES 
Groep 1/2B ging afgelopen week weer op zoek naar 

kriebelbeestjes in het Albabos… 

 

  

TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

 

LAND ART WEEKEND 
Luister in het weekend van 6 en 7 juni 2020 naar de 
landschapskunst van Flevoland. 

Voor het Land Art Weekend van 2020 gaat Land Art 
Flevoland op de audiotour. In het weekend van 6 en 7 
juni presenteert kunstjournalist Luuk Heezen tien 
luisterprogramma's. Per landschapskunstwerk een 
uitzending, plus een over de hele collectie. Zo kun je 
binnen of buiten, thuis of ter plekke, het hele weekend 
van de Flevolandse land art genieten. 

Jaarlijks worden de landschapskunstwerken in Almere, 
Lelystad, Zeewolde, Dronten en de Noordoostpolder in 
het zonnetje gezet tijdens het Land Art Weekend. 
Martine van Kampen, curator van het Land Art 
Flevoland: “Door dit jaar het hele programma beluister 
baar te maken verschuift de nadruk van samenkomen 
naar individuele beleving. Zo kan iedereen de 
landschapskunst van gepaste afstand meemaken.” 

Tijdens het Luisterweekend worden de kunstwerken 
zelf ten gehore gebracht, en interviewt Heezen 
kunstenaars en kenners over de kunstwerken van 
Robert Morris, Richard Serra, Daniel Libeskind, Piet 
Slegers, Marinus Boezem, Antony Gormley, Paul de 
Kort, Bob Gramsma, RAAAF | Atelier de Lyon.  

Beluister het Land Art Weekend op 6 en 7 juni live 
op www.landartflevoland.nl. Nadien zijn de afleveringen 
ook als podcasts beschikbaar. 

 

https://www.landartflevoland.nl/activiteiten/land-art-

weekend/  
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