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NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Afgelopen woensdag was de afsluiting van de 
Nationale Voorleesdagen. Juf Alma, Intern Begeleidster 
van de onderbouw, las het door de groepen 1 t/m 4 zelf 
geschreven boek voor dat er superleuk uitzag en door 
al deze klassen gevuld was met teksten en tekeningen. 
Knap gedaan! Daarna werd nog even het liedje van 
Moppereend gezongen met z’n allen en gedanst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-MINUTEN RAPPORTGESPREKKEN 
Vandaag hebben de leerlingen het 1e rapport van dit 
schooljaar meegekregen. Naar aanleiding van dit 
rapport zullen de 10-minuten aanstaande dinsdag en 
donderdag plaatsvinden. Mocht u niet hebben 
ingetekend via SchouderCom dan zit er bij het rapport 
een briefje met een tijdstip waarop u bij de leerkracht 
van uw zoon/dochter verwacht wordt. 
 

 
JUF JEANNETTE MET PENSIOEN 
Aanstaande dinsdag zal juf Jeannette voor de laatste 
keer voor de klas staan omdat ze met pensioen gaat. 
Op woensdagochtend zal ze dan het laatste uurtje 
samen met Diana afscheid vieren in de klas. Juf Anja 
zal na de voorjaarsvakantie op maandag en dinsdag 
voor deze groep staan en heeft al een paar weken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
meegelopen met juf Jeannette. U zult juf Jeannette nog 
weleens op woensdag tegen kunnen komen omdat ze 
wel voor de ASG werkzaam blijft als stagebegeleidster 
en coach voor studenten van de Pabo. 
  
 

OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage/ 
schoolreisje/kamp!!  
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, verzoeken wij u 
om dit zo spoedig mogelijk te doen. Dit kan ook via de 
link in dit bericht of QR code. Deze zijn 30 dagen 
geldig. 
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.  
 
Betaallink 1 t/m 7  € 55,- (ouderbijdrage en 
schoolreisje) 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverz
oek/index.html?trxid=aJRxK7dwJBVD7
Ejjo882MpVqxlhe2r0F  
 

 
Betaallink groep 8  € 110,- (ouderbijdrage en kamp) 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverz
oek/index.html?trxid=aUWiakL1vKsPpiI
byfrL6jgQsPqnO5OA  

 
 

Agenda: 
Dindsag 11 februari: 10 min. gesprekken 

Donderdag 13 februari: 10 min. gesprekken 

Maandag 17-vrijdag 21 feb: Voorjaarsvakantie 

Woensdag 26 februari: Leerkrachtenverjaar- 

 Dag 

Vrijdag 6 maart: Gevleugeld podium gr. 
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NASCHOOLSE VALENTIJNS CUPCAKES 
Woensdagmiddag 12 februari a.s. geeft de moeder van 
Shivay en Shiran, in navolging op de “gingerbread 
koekjes versieren” workshop, dit keer een workshop 
Valentijns Cupcakes versieren van 12.15-13.15 uur in 
het Zeemeeuwplein. 
Mocht uw zoon/dochter hieraan mee willen doen kunt u 
hem/haar opgeven via onderstaand telefoonnummer, 
hem/haar op de intekenlijst schrijven die op de 
tussendeuren hangen of via een reactie op deze 
nieuwsbrief. De workshop is voor leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8, kosten 5,-. 

 

TAALSPREEKUUR 

3 februari 2020 t/m 7 februari 2020 | Elke week | 
Bibliotheek Stad | informatiebalie 1e etage 

Kosten: Gratis 

 
Gratis inloopspreekuur voor iedereen die moeite 
heeft met het lezen, spreken of schrijven in de 
Nederlandse taal. 
Het DigiTaalhuis is er voor iedereen die moeite heeft 
met het lezen, spreken of schrijven in de 
Nederlandse taal. Dit geldt voor mensen die 
Nederlands als de moedertaal hebben en ook voor 
inwoners waarvan Nederlands niet de moedertaal is. 

Bibliotheek Stad, informatiebalie 1e etage: 

Maandag        10.00-12.00 uur 
Maandag        13.00-15.00 uur 
Woensdag      10.00-12.00 uur 
Donderdag     10.00-12.00 uur 
Vrijdag           10.00-12.00 uur 
    

 

 

TIPS VOOR HET WEEKEND 

JEUGDTHEATER 6+: WIE IS ER BANG 
VOOR ASSEPOESTER? 

9 februari 2020, van 15:00 tot 15:50 | 
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,50 | niet-leden € 8,50 

 
Dit is geen gewone Assepoestervoorstelling maar de 
Roald Dahl versie van het verhaal van Assepoester. 
Op rijm verteld en met een spannend Roald Dahl 
einde. 
Het is feest! De prins is jarig en hij geeft een 
koninklijk bal. Hij zoekt een bruid, dus alle meisjes 
gaan erheen. De stiefzusters staan zich al uit te 
sloven op het bal in de hoop dat ze indruk zullen 
maken op de prins. Maar eerst hebben ze 
Assepoester natuurlijk in een donkere kelder 
opgesloten, ‘krik-krak-deur op slot’. Het is een feest 
voor iedereen. Geen meisje mag thuisblijven en 
Petemoei komt onze arme Assepoester dan ook te 
hulp. Als we samen even onze tovermouwen 
opstropen dan regelen we even de baljurk en de 
koets voor Assepoester. 
 
Je kent dit verhaal al? Dat denk je maar want dit is 
en hele speciale Assepoesterversie. 
Deze Roald Dahl versie van Assepoester wordt 
namelijk op rijm verteld en gespeeld. En tegen het 
einde krijgt het verhaal een gruwelijke Roald Dahl 
wending…maar tot slot gelukkig ook een happy 
ending. 

Wie is er bang voor Assepoester is een voorstelling 
van Marjo Dames  
 
Kosten: Leden € 6,50 | niet-leden € 8,50 

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

 

 

 

https://www.verhalenvertelster.nl/
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3328;a_id=2010


RONDLEIDING 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. 

Kom je naar het Steiger Festival op vrijdag 7 en 
zaterdag 8 februari in Almere Haven? Op dit festival 
worden 3 rondleidingen gegeven. Je wordt op die 
dagen bij het Steiger Festival opgehaald en na de 
rondleiding weer teruggebracht. 

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. 

 Vrijdag 7 februari 2020om 15.00 uur 

 Zaterdag 8 februari 2020om 10.30 uur 
om 14.30 uur 

rondleidingen@floriade.com  

STEIGERFESTIVAL 
Zin in een leuk dagje uit? Kom naar de winterexpeditie 
van het Steiger Festival. Er is van alles te zien en te 
beleven om het leven nog aangenamer te maken. Zoals 
kinderknutselactiviteiten, een hop-on-hop-off-treintje dat 
langs alle bijzondere plekken op De Steiger rijdt, een 
styling duo die de kleurrijkste outfits aanmeet en een 
heuse fotobooth met een prachtige foto in passende 
outfit van het styling duo. 

Vrijdag 7 februari, 17:15 - 17:30 uur 
Kom genieten van de beroemde duurzame modeshow 
van Pointsmade. Kom op tijd want vol = vol. 

Zaterdag 8 februari, 10:15 - 11:30 uur 
Kom kijken bij de lancering van 3-CYCLE een nieuw 
recycle project van The Botfactory en Oerz. 

Zaterdag 8 februari, 15:00 - 15:15 uur 
Het statement tegen fast fashion, modeshow, door 
Broke Ass Millionaires kun je bewonderen in de 
MeerMin tent. 

https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/52.
358571878395%2C5.2248374985794  
 

 Vrijdag 7 februari 202013.00 - 19.00 uur 

 Zaterdag 8 februari 202010.00 - 18.00 uur 
 

MATINEECONCERT AJSO 
Het jaarlijkse Matineeconcert van het Almeers Jeugd 
Symfonie Orkest (AJSO) belooft onder leiding van 
dirigent Hans Welle een middag vol muzikaal vermaak 
te worden. Dit jaar delen onze Almeerse talenten het 
podium met het Groot Concertkoor Amsterdam. Het 
koor bestaat uit zo’n 80 leden en staat onder leiding 
van dirigent Enrique López-Cortón. U hoort onder 
andere muziek uit Beauty and the Beast (Be Our 
Guest), werk van componist John Williams uit Star 
Wars en Saving Private Ryan uit Hymn to the Fallen. 
Het orkest speelt ook werk van Bizet (Carmen suite) en 
filmmuziek van How to Train Your Dragon. Een middag 
vol muzikale hoogtepunten die je niet wil missen! 
Zondagmiddag 14.30 uur 
http://www.kaf.nl/ 
 
 

OPEN MIDDAG 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 beheers 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/  
 
Elke zondag vanaf 8 februari 2020 t/m 29 augustus 
202013.00 - 16.00 uur 
  

 
 

 
 

mailto:rondleidingen@floriade.com
https://www.visitalmere.com/nl/agenda/evenementen/30644511/steigerfestival
mailto:rondleidingen@floriade.com
https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/52.358571878395%2C5.2248374985794
https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/52.358571878395%2C5.2248374985794
http://www.kaf.nl/
https://www.stadennatuur.nl/


SCHAPENPRAATJES 
Het is weer tijd voor schapenpraatjes! Vanaf half januari 
worden er lammetjes verwacht bij alle 3 onze 
schapenrassen op de Schaapskooi in Almere Haven. 
Op dit moment lopen er Drentse Heideschapen, 
Flevolanders en Shetland schapen rond en deze 
rassen gaan komende periode in verschillende fasen 
lammeren. Tijdens de schapenpraatjes op dinsdag- en 
zondagmiddag leer je van alles over de verschillende 
rassen en maak je kennis met onze schapen, die 
verschillende taken vervullen.  

Als belangrijkste taak hebben de schapen het 
bestrijden van de Reuzenberenklauw, die welig tiert in 
het Vroege Vogelbos en het Beginbos. De kudde is dan 
ook het grootste deel van het jaar in de weides te 
vinden om zich tegoed te doen aan de vele 
berenklauwen. De schapen eten de toppen van deze 
planten, zodat ze geen bloemen kunnen vormen en 
zaad verspreiden.  

Verder zijn onze schapen leverancier van wol voor de 
Almeerse Wolunie. In de wolfabriek in de schaapskooi 
verwerken zij de wol van onze schapen tot een 
product.  

Op zondag 29 maart mogen de eerste lammetjes voor 
het eerst naar buiten en ben je tussen 12:00 en 16:00 
welkom op de lammetjesdag bij het Vroege Vogelbos! 

De schapenpraatjes zijn gratis te bezoeken en hoeven 
niet gereserveerd te worden. 

 
 


