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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen heerlijk 

ontbeten naar aanleiding van het Nationale 

Schoolontbijt. Veel kinderen waren lekker in hun onesie 

naar school gekomen. Sommige kinderen aten wel 6 

boterhammen! De nog dichte verpakkingen beleg en 

broden die over waren hebben we daarna afgegeven bij 

VLA (Voedselloket Almere) zodat er nog meer mensen 

konden meegenieten van een gezond ontbijt. Ze waren 

er erg blij mee.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUF IRENE 25-JAAR VOOR DE KLAS 
Afgelopen week vierde juf Irene haar 25-jarige jubileum 
als leerkracht voor de klas. Daarom werd ze even in het 
zonnetje gezet.  
 

 
 
 

MUZIEKMENU – FOLKLORE EN 
WERELDDANS 
De groepen 4 kregen vandaag een workshop van het 
muziekmenu “Folklore en Werelddans en leerden, 
maakten en dansten op muziek uit verschillende 
windstreken o.a. Nederland, Rusland, China. De 
kinderen vonden het erg leuk! Komende week zijn de 
groepen 7 en 8 aan de beurt. Zij leren hoe ze een 
ringtone kunnen maken, we zijn benieuwd. 
 

 
   
 

 
 

 
 
 
 
 

Agenda: 
 

Dinsdag 10 november: Workshop Ringtone 

Componeren groepen 

7-8  

Woensdag 11 november: Workshop Hé hoor je 

dat? Groepen 3 

Donderdag 12 november: Workshop “Fake 

news” van Museum 

Beeld en Geluid 

groepen 7-8 

Donderdag 20 november: Workshop 

Liedjesavontuur groep 

5 en 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

TINY FOREST 
Dinsdag hebben enkele leerlingen uit groep 8 gewerkt 
in het Tiny Forest onder begeleiding van de moeder 
van Noah. Hier een verslagje uit het Rangerdagboek: 

Dinsdag 3 oktober: 

Vandaag begonnen met het opruimen van de bladeren 

en wat onkruid. Vooral de jongens vonden het erg 

leuk om wortels uit te graven. We hebben met de 

blaadjes gespeeld en hebben wormen gevonden. Ook 

vonden we een identiteitskaart! We hebben ook nog 

de houtjes over het hele pad verspreidt. 
 
Komende week zullen ze waarschijnlijk wat 
bloembolletjes gaan planten zodat we in het voorjaar 
een kleurrijk bos hebben waar allerlei insecten op af 
zullen komen. Mocht u misschien nog een Vlinderplant 
over hebben die we kunnen planten dan kunnen we 
misschien ook verschillende vlinders ontdekken 
volgend schooljaar.  

  

 
 

GEEN LAMPIONNEN GEMAAKT 
Zoals in de nieuwsbrief van vorige week al stond zullen 
er dit jaar geen lampionnen gemaakt worden in de 
groepen 1 t/m 4 voor St. Maarten. Normaal werden 
deze vaak gemaakt met de hulp van ouders maar 
aangezien deze niet de school in mogen is het voor de 
leerkrachten naast de gewone lessen die gegeven 
moeten worden, ook bij de kleuters, niet te doen. Mocht 
u Sint-Maarten in huiselijke kring vieren is het 
misschien leuk om zelf met uw kind(eren) een lampion 
te maken. Op Pinterest kunt u hiervan leuke 
voorbeelden vinden. Verder treft u op 
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Blog/sint-maarten-
coronaproof-tips Corona thuis vier tips. 
 
Bericht van de Veiligheidsregio Flevoland:  
Op 11 november wordt Sint-Maarten gevierd in een 
aantal gemeenten in Flevoland. De Veiligheidsregio 
Flevoland adviseert de inwoners van de betrokken 
gemeenten om de viering op een alternatieve manier in 
te vullen, om nieuwe besmettingen met het coronavirus 
te voorkomen. De dringende oproep vanuit de 
veiligheidsregio is om niet langs de deuren te gaan 
dit jaar maar thuis in kleine en huiselijke kring te 
vieren.   

 

EIGEN BIJDRAGE SCHOOLGELD 
Mocht u de betaling van de vrijwillige eigen bijdrage 
nog niet hebben voldaan, wilt u dit dan alsnog doen? 
Het betreft 22,50 per leerling. Zonder deze betaling 
kunnen wij geen voorstellingen bezoeken (of in school 
halen), excursies, workshops inhuren (bv. Muziekmenu, 
Beeld en Geluid), Sint/Kerst (schoencadeautjes, zakjes 
pepernoten, etc.), sportdag etc. organiseren. U hebt 
hiervoor enkele weken geleden via SchouderCom een 
betaalverzoek ontvangen en een herinnering. Alvast 
bedankt. Mocht u vorig schooljaar het geld voor het 
schoolreisje van 32,50 al hebben voldaan dan is dit 
meegenomen voor het schoolreisje van dit jaar. Het 
betreft nu alleen de jaarlijkse eigen bijdrage van 22,50 
voor overige activiteiten zoals boven omschreven.  
U kunt het bedrag ook overmaken op NL22INGB0000 
060639 ASG inz. De Albatros onder vermelding van de 
naam van uw kind(eren) en groep. 
 
 

HERFST! 19X LEUKE DINGEN OM TE 
DOEN MET KINDEREN 

2 oktober 2020 

De herfst is hét seizoen om met kinderen de natuur 
in te gaan. De grond ligt vol met kastanjes, oranje 
bladeren en andere herfstschatten: perfect voor 
kleine verzamelaars. Houd het herfstweer je 
binnen? Wij hebben ook een heleboel herfstige 

thuistips voor je! 
 
1. Hebben jullie de échte herfstklassieker al gespot? 
De rode paddenstoel met witte stippen? Duik met 
het gezin het bos in om zoveel mogelijk van deze 
kabouterhuisjes te spotten. Ook leuk: op verschillende 
plekken in het land zijn er speciale elfendeurtjes routes. 
 
 
2. Regen en nog eens regen? Het hoort bij de herfst, 
dus laten we er dan iets leuks van maken! Hijs jezelf en 
de kinderen in een vrolijk regenpak en 
regenlaarzen en trotseer de druppels. Onderweg 
komen jullie vast een heleboel diepe plassen tegen om 
in te stampen óf bergen met bladeren om in te 
springen. 
 

 
 
3. De bosgrond ligt elk najaar weer bezaaid 
met herfstschatten: kastanjes, eikeltjes, dennenappels 
en mooie bladeren. Mandje aan de arm en verzamelen 
maar! Thuis kun je er de mooiste dingen mee 
knutselen. Steek satéprikkers in een kastanje om een 
diertje te maken, tover een dennenappel om tot een 
egel óf beschilder kastanjes met witte verf en een dun 
penseeltje. 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Blog/sint-maarten-coronaproof-tips
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Blog/sint-maarten-coronaproof-tips
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/eropuit/-Staatsbosbeheer-Buitencentrum-Oostvaardersplassen/elfendeurtjesroute-eu-flevoland-natuur-buiten


 
4. Trek allemaal een lekkere dikke trui aan, haal een 
grote zak marshmallows uit de kast én verzamel rond 
de vuurkorf voor een knusse herfstavond in de tuin. 
 

 
 
5. Laat de kinderen de allermooiste herfstbladeren uit 
het bos zoeken voor hun eigen herfstslinger. Op de 
bladeren kun je patronen tekenen met een witte 
markeerstift, daarna hang je ze aan een touwtje. Tada! 
 
6. Ook bij jou in de buurt worden er allerlei 
leuke herfstactiviteiten en workshops georganiseerd 
voor kinderen. Bekijk onze Uitagenda voor alle actuele 
tips voor de herfst. 
 
7. Denk je aan herfst, dan denk je aan pompoenen. 
Haal een paar mooie exemplaren in huis om zelf uit te 
hollen. Tip: wist je dat je de pompoenpitten kunt 
roosteren en opsmullen? 
 

 
 
8. Neem jouw kleine kabouter mee naar één van de 
avontuurlijke kabouterpaden van Staatsbosbeheer. 
Alle kinderen krijgen een kaboutermuts en kaboutertas 
voor onderweg met leuke opdrachten. 
 
9. Verwen de vogels in de tuin met zelfgemaakt 
vogelvoer. Maak een lekkere dennenappelsnack met 
pindakaas, een mooi vogeltaartje van vogelvoer of een 
meterslange pindaslinger. Misschien komt er wel een 
bijzondere vogel van jullie gerecht smullen! 
 
10. Doe de ultieme herfst fotoshoot met de kinderen. 
Leuk om te doen én een mooie herinnering voor later. 
Vraag de kinderen om een grote berg bladeren in de 
lucht te gooien én klikken maar. 
 

 

 
11. Bij welke geur denk jij meteen aan de herfst? Duik 
samen met jouw kleine kok de keuken in voor een 
recept met herfstkruiden. Bijvoorbeeld heerlijke 
muffins met speculaaskruiden, een babyccino met 
pumpkin spice of warme applecrumble met kaneel. 
 
12. Ga samen met de kinderen een uurtje uitwaaien op 
één van de Nederlandse stranden. Leuk: neem een 
vlieger mee en maak optimaal gebruik van de 
herfstwind. Vergeet de warme choco niet om weer op te 
warmen! 
 
13. Het najaar is plukseizoen! De bomen hangen vol 
met rijpe appels en sappige peren. Zoek een pluktuin 
of boomgaard in de buurt waar kinderen zelf 
mogen plukken. Tip: maak thuis warme appelmoes van 
je zelf geplukte appels. 
 

 
 
14. Je ziet ze niet zo vaak, maar grote kans dat er een 
egeltje bij jou in de tuin woont. Egeltjes houden ervan 
om in de koude maanden een lekker warm nestje te 
bouwen. Help een handje mee en bouw een klein 
egelhuisje van hout! 
 
15. Daag je kinderen uit voor een herfstchallenge 
met LEGO. Wie bouwt het coolste kabouterhuis? 
 
16. Laat de kinderen zelf een kop warme 
chocolademelk met slagroom versieren. Wat gooien 
jullie erop? Mini-marshmallows, hagelslag, 
schuddebuikjes, nootjes, koekkruimels… Dat wordt 
smullen! 
 

 
 
17. Maak je eigen gezonde paddenstoelensnack. Het 
enige dat je nodig hebt is een hardgekookt ei, een 
cherrytomaatje en mayo. Zet een halve tomaatje op het 
ei en stip er met de mayo witte puntjes op. Voilà, een 
rode paddenstoel met witte stippen. 
 
18. Plunder de glasbak en laat de kinderen 
glazen potjes en flessen beschilderen met 
herfstkleuren. Lichtje erin en je hebt herfstsfeer op tafel 
of in de vensterbank. 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/eropuit/Buitencentrum-Almeerderhout/Buitencentrum-Oostvaardersplassen-Kabouterpad
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/Vink-Fruitboerderij/fruit-herfstvakantie-kraggenburg
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uitagenda/FlevoMeer-Bibliotheek-Dronten/lego-wedo-workshop-ua-fun-bouwen-uitvinden


 
19. Benieuwd waar de leukste wandelroutes zijn om 
met kinderen te lopen? Bekijk onze 
favoriete natuurgebieden in deze blog. 
 
 
 

9X BUITEN DE DEUR ETEN 
ZONDER HORECA 
 

Na een wandeling opwarmen in een gezellige 
strandtent of knus theehuis zit er even niet in. Door 
de maatregelen moet de horeca helaas een aantal 
weken de deuren sluiten. Gelukkig kan buiten de 
deur eten nog steeds met deze tips! PS: ga je op 
pad, zoek dan wel een rustig plekje op. 

 

1. Vul allemaal een thermoskan met je favoriete 
drankje. Die warme chocolademelk of thee is éxtra 
lekker als je hem buiten in het bos of op het strand 
drinkt. Tip: vul de thermoskan ook eens met soep, 
ideaal voor een lunch onderweg. 
 
2. Deze strandwandeling willen de kinderen niet 
missen. Haal een dampende pizza of zak friet af bij 
het strand en zoek een beschut plekje om deze op te 
eten. Psst, pas op voor de meeuwen. 
 
3. Picknicken in de herfst? Dat kan gewoon! Het 
enige dat je nodig hebt is een droog moment en een 
lekkere dikke jas. Met de kinderen én een goedgevuld 
tas aan je arm, is het een kwestie van een picknickbank 
vinden in een rustig natuurgebied. 
 

 
 
4. Of je nu zelf de keuken induikt om ze te bakken óf 
dat je ze kant en klaar opwarmt. Een warme 
pannenkoek is wat ons betreft dé snack voor 
onderweg. Vergeet de bus slagroom niet. 
 
5. Gelukkig zijn een heleboel restaurants en cafeetjes 

wél open voor afhaal. Wij verzamelden een aantal 
favoriete afhaalspots in de regio, zoals Hans & 
Grietje en Vegetarisch lunchcafé The Black Cockatoo.  
 
6. Ken je de Bentoboxen? Die zijn superhandig voor 
lunch of kleine tussendoortjes onderweg. Bentoboxen 
zijn trommels met vakjes, zodat je verschillende 
hapjes mee kunt nemen. Vul ze eens met worteltjes, 
blokjes kaas, nootjes of soepstengels en hummus. 
 

 
 
 
7. Deze lunch wordt een echte verrassing voor 
iedereen. Voordat jullie de deur uit gaan maakt 
iedereen een lunch voor een ander gezinslid. 
Inclusief leuke verpakking. Wat zou er op het menu 
staan? 
 
8. Zijn jullie op pad tijdens het ontbijt of de lunch? Veel 
horeca bieden ontbijt- en lunchboxen aan om van te 
smullen. Zo steun je gelijk je favoriete eettentje. 
 
9. Van salades tot toetjes, het past allemaal in een 
potje. Het internet staat vol met recepten voor in een 
potje. Handig, je stopt zo’n potje met lekkers zo in je 
tas. 
 
 
 
 
 

https://www.kidsproof.nl/Flevoland/eropuit/Stichting-Op-de-kuierlatten/Wandelen-in-Flevoland-
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uit-eten/Pannenkoekenhuis-Hans-en-Grietje/hans-en-grietje
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uit-eten/Pannenkoekenhuis-Hans-en-Grietje/hans-en-grietje
https://www.kidsproof.nl/Flevoland/Uit-eten/the-black-cockatoo/vegetarisch-lunchcafe-ue-almere

