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INSCHRIJVEN BROERTJE/ZUSJE –
VERHUIZING 
Het lijkt nog vroeg, maar wij zijn al druk bezig met de 
planning voor volgend schooljaar en de begroting 
hiervan. 
Daarom willen wij graag weten hoeveel leerlingen wij 
kunnen verwachten. Mocht uw zoon/dochter die al bij 
ons op school zit nog een broertje/zusje hebben die 
komend schooljaar 4 jaar wordt maar nog niet is 
ingeschreven, dan kunt u een inschrijfformulier ophalen 
bij Miranda. Mocht u gaan verhuizen en de kinderen 
dan eventueel naar een andere school gaan, willen wij 
het ook graag weten en kunt u een uitschrijfformulier 
ophalen bij Miranda.  

 
 
NOTULEN MR VERGADERING 
3 MAART 2020 
Een 3e aspirant MR lid (Jim van der Wardt) werd 
geïntroduceerd. De MR heeft de begroting besproken 
en heeft veel ideeën besproken waarmee we de school 
financieel zouden kunnen ondersteunen. Er zal een 
brief naar het CvB worden verzonden ten behoeve van 
schilderwerk. Ook het op de kaart zetten van de MR 
Digitaal is besproken. 
De MR houdt aan het einde van dit schooljaar 
verkiezingen vandaar dat er 3 nieuwe aspirant leden 
(Casper de Bake en Maikel Klaver waren al in de vorige 
vergadering geïntroduceerd) onder de oudergeleding 
aanwezig waren tijdens deze MR-vergadering. 
Ook onder de leerkrachten komt aan het einde van het 
schooljaar een nieuwe verkiezing voor de MR. De 
“looptijd” van de MR zit er namelijk op dit jaar.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATIONALE PANNENKOEKENDAG 
Net als vorig jaar willen we ook dit jaar de 
opa’s/oma’s of oudere buurtgenoot uitnodigen van 
leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 om een pannenkoek 
(of meer) te komen eten in ons “Albatros restaurant” in  
het Zeemeeuwplein op vrijdag 20 maart. Gewoon om 
ouderen in het zonnetje te zetten. Aan de ouders/ 
verzorgers van deze groepen is via SchouderCom een 
vorige week een uitnodiging verzonden waarop u kunt 
reageren tot woensdag 11 maart. Wij hopen weer op 
net zo’n grote opkomst als vorig jaar! 

 
Wilt u zelf inspiratie opdoen voor lekkere 
pannenkoeken: 

https://www.pannenkoekdag.nl/recepten  

 
 
INSCHRIJVEN AVONDVIERDAAGSE 
Uw zoon/dochter heeft deze week een inschrijfformulier 
ontvangen voor de avondvierdaagse die dit jaar van 16 
t/m 19 juni zal plaatsvinden. Mocht hij/zij hieraan mee 
willen doen kunt u dit formulier woensdagochtend vanaf 
8.25 uur inleveren op het Zeemeeuwplein (graag 
gepast betalen). De ouders die de avondvierdaagse 
mogelijk maken en de organisatie hiervan op zich 
nemen willen wij bij deze alvast heel hartelijk bedanken. 

 
MIDZOMERBUURTFEEST THEMA EGYPTE 
We zijn ook alweer druk bezig met de voorbereidingen 
van het jaarlijkse Midzomerbuurtfeest. Mocht u het leuk 
vinden om alvast te komen helpen met het maken van 
de themaversiering, dit jaar Egypte, bent u op van harte 
welkom (er is bijna iedere dag wel iemand te vinden op 
het Zeemeeuwplein om u op gang te helpen. Eigen 
ideeën zijn ook zeer welkom). 
 
 
Mocht u bij een bedrijf werken dat eventueel een prijs 
zou willen/kunnen sponsoren voor de loterij (in de vorm 
van een cadeaubon o.i.d.) of op een andere manier een 
bijdrage zou kunnen leveren, dan zijn we daar ook erg 
blij mee. 
 
Mocht u zelf op een of andere manier een bijdrage 
kunnen leveren d.m.v. een workshop of kent u mensen 
(bv. buikdanseres, slangenbezweerder, vuurspuwer, 
Egyptische muzikant, catering etc.) dan kunt u dit 
doorgeven aan Miranda. 
 

 
 
 

Agenda: 
Vrijdag 13 maart: Gevleugeld podium gr. 

3B 

Maandag 16 maart: Leerlingen vrij 

Vrijdag 20 maart: Nat Pannenkoekendag 

 Gevl. podium 1/2C 

Maandag 23 maart: Ajax Life Skills & 

Clinics 5/6 

Maandag 30 maart: Ajax Life Skills & 

Clinics 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.pannenkoekdag.nl/recepten


OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
We zijn bezig met het sturen van herinneringen, 
aangezien dit veel tijd kost vragen wij uw 
medewerking door het voor u betreffende bedrag 
VOOR 20 MAART A.S. over te maken mocht u dit 
nog niet hebben gedaan!  
 
Omdat het schoolreisje en het kamp al dichterbij komen 
verzoeken wij u, mocht u dit nog niet hebben gedaan, 
de betaling hiervan 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). Leerlingen die vanaf 1 januari op 
school zitten betalen 42,50 
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.  
 
 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 
 
RONDLEIDINGEN FLORIADETERREIN 
Wil jij met eigen ogen zien hoe het toekomstig 
Floriadeterrein er nu uit ziet? En wil je horen wat er de 
komende jaren mee gebeurt in aanloop naar de Expo in 
2022? Neem dan deel aan de rondleiding over het 
Floriadeterrein, een terrein dat volop in ontwikkeling is. 

Meld je aan via: rondleidingen@floriade.com. Vermeld 
je naam, telefoonnummer en de datum plus het tijdstip 
van de rondleiding waaraan je deel wilt nemen. 

Per rondleiding kunnen maximaal 20 personen mee. De 
rondleiding is niet geschikt voor kinderen onder de 10 
jaar. Honden zijn niet toegestaan. Deelname is op 
eigen risico. De rondleiding vindt plaats op officieel 
bouwterrein. Dit betekent dat het altijd verplicht is de 
zgn. persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Dit 
zijn een helm, hesje en veiligheidslaarzen. Deze 
worden ter beschikking gesteld. 

 Zaterdag 7 maart 202011.00 - 12.00 uur 
12.00 - 13.00 uur 

 Zondag 22 maart 202011.00 - 12.00 uur 
12.00 - 13.00 uur 

OPEN MIDDAG HET KLOKHUIS 
Elke zondag is het Klokhuis geopend! De ene keer een 
gave workshop voor kinderen en de andere keer is er 
tijd voor een praatje, een rondje van de glijbaan of 
kunnen beheerders Paul en Roel je meer vertellen over 
het markante gebouw. Kijk op de website van Stad & 
Natuur wat er te doen is! Tijdens workshops is het 
gebouw niet los te bezoeken. Elke eerste en derde 
zondag van de maand is er een leuke workshop te 
doen in het Klokhuis. De tweede, vierde en eventueel 
vijfde zondag van de maand zijn beheerders Paul en 

Roel aanwezig om alle prangende vragen te 
beantwoorden! 

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.   

En wist je dat elke vrijdagmiddag vereniging Open 
Klokhuis aanwezig is met gratis kinderworkshops van 
14.00-16.00 uur. Van 16.00-18.00 uur zijn de tieners en 
jongeren welkom bij het jongerenwerk van de Schoor. 

https://www.stadennatuur.nl/  

 

NATI PER LEGGERE: VOORLEZEN IN HET 
ITALIAANS 

7 maart 2020, van 10:30 tot 11:30 | Almere 
Stad | jeugdafdeling 

Kosten: Gratis 

 
 
Nati per Leggere stimuleert het voorlezen aan 
kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar in de Italiaanse 
moedertaal. Elke eerste zaterdag van de maand in 
bibliotheek Stad. 
Almere kent een redelijk grote Italiaanse 
gemeenschap. Een mooie gelegenheid om het 
voorlezen in het Italiaans ook in de nieuwe 
bibliotheek te introduceren. Vanaf nu is Nati per 
Leggere (letterlijk 'Geboren om te lezen') elke eerste 
zaterdag van de maand om 10.30 uur aanwezig op 
de jeugdafdeling in bibliotheek Stad. 
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