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SINTERKLAAS 
Sinterklaas heeft onze school gisteren ook weer 
kunnen vinden! De Sint kwam zelf met de auto, maar 
zijn Pieten kwamen op de step zodat ze lekker warm 
bleven want het was behoorlijk koud! 
De Sint werd ook verrast door het cheerleaders groepje 
van groep 6B. Zij hadden een dansje bedacht om de 
Sint welkom te heten. 
Daarna bracht de Sint een bezoekje aan alle klassen 
en mochten de groepen 1 t/m 4/5 een bezoek brengen 
aan de Schatkamer van Sinterklaas.  
De groepen 5 t/m 8 ging de gedichten en surprises 
uitpakken. 
Ook bracht het theatergezelschap Hilaria een bezoekje 
met een optreden voor de groepen 1 t/m 4/5. Het 
verhaal was soms hilarisch, soms een beetje spannend 
en de kinderen werden actief meegenomen in het spel. 
Kortom het was een hele gezellige dag! Alle ouders die 
ons hebben geholpen: heel hartelijk bedankt ook 
namens de kinderen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELP!!!! 
In de Kerstvakantie worden onze vloeren in de was 

gezet (helaas waren de vloeren van onze school niet in 

de zomervakantie gedaan). Daarom moeten donderdag 

19 december alle stoelen/tafels van de hele school 

tegen een muur in de klas en in de halletjes worden 

opgestapeld. Omdat niet alle leerkrachten mogen 

sjouwen, vanwege lichamelijke klachten, zijn wij op 

zoek naar enkele sterke ouders die ons daarmee 

zouden kunnen helpen! Mocht u donderdag de 19e 

vanaf 14.00 uur (of eventueel s’morgens alvast voor de 

halletjes) tijd hebben om ons te helpen zouden wij daar 

ontzettend blij mee zijn.  

Ook zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen 

om maandag 6 januari om alle tafels en stoelen weer 

op zijn plek terug te zetten zodat wij maandag dan zo 

snel mogelijk de school weer open kunnen zetten voor 

de leerlingen in 2020 (waarschijnlijk beginnen we dan 

10.00 uur). 

Mocht u ons kunnen/willen helpen dan kunt u dit 

doorgeven via een reactie op deze nieuwsbrief of even 

komen melden bij Miranda.  

Alvast bedankt!! 

 
MIJN 1E CONCERT 
Afgelopen maandag was het zover, de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 speelden hun “1e concert” samen met de 
brassband Almere. 
Omdat we niet in de aula pasten werd er uitgeweken 
naar De Wegwijzer. De leerlingen konden hun ouders 
laten horen wat ze de afgelopen 5 maandagen hadden 
geleerd op de cornet en drum. Het was een geslaagde 
avond!! 
 

 
 
De ouders van de groepen 5/6 krijgen via een aparte 
SchouderCom een link met foto’s die tijdens het concert 
zijn gemaakt.  
 

Agenda: 
Vrijdag 6 december: Studiedag lln. Vrij 

Woensdag 11 december: 8.30uur 

Klassenouder-

bijeenkomst 

Vrijdag 13 december: Foute Kersttruiendag 

Gevleugeld podium 

groep 4 

Woensdag 18 december: Kerstdiner 17.30-

19.00 uur 

Vrijdag 20 december: Leerlingen vrij 

Maandag 23 december  

t/m maandag 3 januari ’20 Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Speel cornet in een band! 
Is een naschools project waarvoor leerlingen van groep 
5 t/m 8 zich kunnen opgeven. In 10 muzieklessen leer 
je cornet spelen en geef je daarna een fantastisch 
concert met Brassband Almere. Tijdens de periode van 
de muzieklessen krijg je een echt muziekinstrument 
mee naar huis zodat je ook thuis muziek kunt maken. 
De lessen vinden plaats in groepen. Bij voldoende 
aanmeldingen op slagwerk starten we ook met 
slagwerklessen. Deze vinden plaats op een nader te 
bepalen dag en tijdstip. 
 
De 1e cornet les is op dinsdagmiddag 14 januari in 
Basisschool De Albatros van 15.30-16.30 uur. De 
kosten zijn 3,- per les.  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een 
inschrijfformulier aan. 
 

 
KERST 
Intekenlijst Kerstdiner: Omdat wij helaas niet voor de 
hele school kunnen koken hangen er vanaf aanstaande 
maandag intekenlijsten voor het Kerstdiner op de 
deuren van alle klassen. Wilt u voor max. 10 personen 
een gerechtje maken voor de klas van uw 
zoon/dochter. Liefst zo gevarieerd mogelijk. Op 
Pinterest zijn leuke voorbeelden voor hapjes te vinden. 
Mocht uw zoon/dochter zelf naar school komen kunt u 
dan aan hem/haar doorgeven wat u zou willen maken, 
zodat hij/zij het op de lijst kan schrijven. Er zal ook een 
Halal tafel zijn.  
 

    
  

 
 
 
 
 
 
De groepen 8 gaan dinsdagochtend 17 december van 
10.00- 11.30 uur Kerststukjes maken bij Ranzijn. De 
groepen 7 gaan dan Kerstkaarten, die door alle 
leerlingen van school zijn gemaakt, rondbrengen in het 
bejaardenhuis.  
Dit jaar zullen de leerlingen van 1 t/m 7 geen 
Kerststukjes maken maar een andere leuke 
Kerstknutsel uw hoeft dus geen oase, kaars etc. mee te 
geven dit jaar! 

 
FOUTE KERSTTRUIENDAG – SAVE THE 
CHILDREN – LEGE PLASTIC FLESSEN 
Volgende week vrijdag is het “foute Kersttruiendag”. De 
leerlingen mogen dan weer in een foute kersttrui naar 
school (of een trui met kerstversiering) als ze dat leuk 
vinden. 
Wij willen hiermee ook weer de actie “Save the 
children”ondersteunen en ,net als vorig jaar, komende 
week zoveel mogelijk lege plastic statiegeld flessen 

verzamelen! Helpt u mee?  Het geld dat wij hiermee 
ophalen zal worden overgemaakt naar Save the 
Children. Voor 3,50 krijgen al 3 kinderen in Libanon 
warme voeten dankzij een paar wintersokken van Save 
the Children.  
 
 
 
Save the Children helpt in de hele wereld kinderen in 
nood met medische zorg, voedsel, veilige 
opvangplekken, zorg voor alleenstaande kinderen en 
onderwijs. 

 

 

 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Gelukkig hebben al veel ouders het betreffende bedrag 
voor dit jaar direct overgemaakt. Mocht u dit nog niet 
hebben gedaan, verzoeken wij u om dit zo spoedig 
mogelijk te doen. Voor de groepen 1 t/m 7 wordt het 
totaalbedrag voor dit schooljaar € 55,- per leerling 
(22,50 ouderbijdrage en 32,50 schoolreisje). Het totaal 
voor leerlingen van groep 8 is € 110,-. (22,50 
ouderbijdrage en 87,50 kamp). 
Wilt u het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar 
rekeningnummer NL22 INGB 0000 060637 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. 
 

 

NASCHOOLSE GINGERBREAD COOKIE 

WORKSHOP 
Op woensdagmiddag 11 december kunnen de 

leerlingen van de groepen 3 t/m 8 voor € 5,- (contant of 

via Tikkie) een workshop Gingerbread Man Cookie 

versierworkshop volgen op het Zeemeeuwplein van 

12.15-13.15 uur.  

Opgeven kan via een reactie op deze nieuwsbrief of via 

whatsapp 06-25297126 Sugar & Spice Creations 

(moeder Shivay 3B/Shriyan 4) 

 

 

 

 

 

 



TIPS VOOR HET WEEKEND 

 

KERSTBOOM VERSIEREN IN KAF 
Kom je ook helpen met het versieren van de 
kerstbomen in KAF? Het thema van dit jaar is ‘Schuif 
aan!’, want iedereen verdient een plekje aan het 
kerstdiner. Samen met de docenten maak je een 
stoeltje om in een van de kerstbomen op te hangen. 
Haal na afloop een kopje warme chocolademelk en 
zing gezellig mee met kerstliedjes. 
Zaterdag 7 december, gratis van 13.00-16.00 uur 
http://www.kleurincultuur.com/  

 
OPEN MIDDAG KLOKHUIS 
Het Klokhuis is regelmatig geopend voor een 
rondleiding, een gezellig praatje, het doen van een 
spelletje of een rondje van de glijbaan. Kom gezellig 
langs! 

Het Klokhuis is te bezoeken door jong en oud! Maak 
kennis met de beheerders Paul en Roel, ontdek het 
Klokhuis vanbinnen en buiten met de speurtocht en 
ontdek wat er nog meer mogelijk is in dit markante 
gebouw. Speel een spelletje, maak een praatje, drink 
een kopje koffie of thee of glij van de glijbaan. Er is voor 
iedereen wat te doen! 
 
Wist je bijvoorbeeld dat het Klokhuis een mooie plek is 
om mensen in de buurt te ontmoeten? In de ochtenden, 
avonden en op zaterdagmiddag kan het Klokhuis 
gebruikt worden voor nieuwe initiatieven. Wil je één 
keer het Klokhuis gebruiken voor een initiatief of zoek je 
een plek voor een reeks? Vraag dan eens naar de 
mogelijkheden. Paul en Roel vertellen je graag meer. 

Zondag 8 december. gratis toegang, zondag van 13.00-
16.00 uur info@stadennatuur.nl  

WORKSHOP: DE MOOISTE 
KERSTKAART...MAAK JE ZELF (4+) 

Gratis, 8 december 2019, van 13:00 tot 14:30 | 
Bibliotheek Stad, de etalage 

Dit jaar ga je hele bijzondere kerstkaarten versturen… 
namelijk kaarten die je zelf gemaakt hebt! 
Samen met Atelier Zoo Creatief ga je aan de slag en 
maak je de mooiste kaarten voor de liefste mensen die 
je kent. 
 

JEUGDTHEATER 6+: JAN DE 
TOVENAARSLEERLING 

8 december 2019, van 15:00 tot 15:50 | Bibliotheek 
Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

 

Muzikale en interactieve voorstelling over Jan op 
zoek naar het geluk. 
Jan woont in armoede, in een klein, vochtig en veel 
te koud huis met mama en papa, en neemt op een 
dag het wijze besluit om de wereld in te trekken, op 
zoek naar het geluk. 
Maar ja, waar vind je het geluk: in de lucht, op de 
grond, in het water, in het bos of in een klein hoekje? 
En hoe ziet het geluk eruit? groot, groen, klein of 
geel? De vragen razen door Jans hoofd, maar de tijd 
dringt en de nacht wordt zwart en koud … 

Een muzikale en interactieve voorstelling, waarbij de 
toeschouwers van begin tot eind op het puntje van 
hun stoel zitten. 

Deze voorstelling won in 2015 de 1e prijs op 
kindertheaterfestival Spekken. 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
klantenbalies in de nieuwe bibliotheek of direct via 
iDeal 
 
Koop kaarten via iDeal 
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