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JUF CLAUDIA MET VERLOF 
Juf Claudia gaat met zwangerschapsverlof.... 
Daar hebben de kinderen natuurlijk wat leuks aan 
gedaan!  Veel kinderen wilden juf Claudia ook iets 

speciaals vertellen … 

Gelukkig hebben we vervanging voor juf Claudia 
kunnen vinden zodat de leerkrachten ook nog met 
groepjes kinderen kunnen blijven werken. Op dinsdag 
woensdag en donderdag komt juf Afranina de groepen 
ondersteunen en op maandag en vrijdag iemand 
anders (waarvan we de naam nog niet weten  
Succes met de laatste loodjes juf Claudia… we 
wachten met smart op het geboortekaartje!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMP GROEP 8 
Aanstaande woensdag gaan de leerlingen van groep 8 
op kamp. Ze vertrekken rond 8.45 uur van school.  
Woensdagochtend gaan ze eerst survivallen bij SEC-
survival. De vieze kleding zal woensdag vanaf 13.00 
uur ongeveer in de hal van de hoofdingang komen te 
liggen. Wilt u deze zak dan zo spoedig mogelijk 
ophalen (anders begint het teveel te stinken).  
Vrijdag zullen de leerkrachten via SchouderCom een 
bericht sturen hoe laat ze vertrekken vanaf kamp, maar 
de verwachting is dat ze rond 14.00 uur weer terug op 
school zijn. 
 
Groepen 8 hebben dinsdagmiddag 11 juni vrij.  

 
TEAMUITJE 
Afgelopen woensdag had het team van De Albatros het 
jaarlijkse “teamuitje”. Sightseeing vanaf het water een 
rondje varen door Almere (en even gezwaaid naar 
Harry- partner Marjo -  vanaf het Weerwater).  
Even wat ontspanning voor de laatste loodjes gaan 
beginnen... Cito’s, rapporten schrijven, kamp groep 8, 
Midzomerbuurtfeest, bedankochtend, jaarovergang, 
jaarbestelling, oudergesprekken, musical etc.  
 

 
 
 

MIDZOMERBUURTFEEST 
Over iets meer dan een week zal ons jaarlijkse 
Midzomerbuurtfeest weer plaatsvinden. 
De school verandert al langzaam in een tropisch 
surfparadijs wat ons ook al een beetje in een 
zomervakantie stemming brengt! 
 
Op maandagochtend 17 juni a.s. zal er vanaf 8.25 uur 
een voorverkoop van de strippenkaarten plaatsvinden 
op het Zeemeeuwplein. De strippenkaarten zijn dan 
0,50 goedkoper dan ’s avonds en de lootjes voor de 
loterij zijn 7 stuks voor 5,- (i.p.v. 6 stuks en 1,- per stuk). 
 

Agenda: 
Maandag 10 juni: 2e Pinkersterdag/Vrij 

Dinsdagmiddag 11 juni: groepen 8 vrij 

Woensdag 12 t/m 14 juni: Kamp groep 8 

Dinsdag 18 juni: ’s middags vrij 

 17.00 uur 

Midzomerbuurtfeest 

Woensdag 19 juni: Studiedag lln. Vrij 

Maandag 24 juni: Roostervrije dag 

Dinsdag 25 -28 juni: Avondvierdaagse 

Vrijdag 28 juni: 2e rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er zijn doorlopende activiteiten zoals: surfen, junglefun, 
junglerun, junglejacht, tropical fun, megabubble, haaien 
voeren, Coco nuts, Flamingo’s ringen, Slippergooien, 
lasergamen liaantrekken  
Er zijn ook dit jaar weer fantastische prijzen te winnen 
zoals: o.a. entree voor 4 personen Wildlands, entree 
voor 2 personen Julianatoren, 2 personen 
toegangskaarten voor Ripley’s Believe it or not, 
Bioscoopkaartjes, een bon van Saporito, een 
kappersbon voor een gratis kinderknipbeurt van House 
of Hair, bonnen van de Boathouse en Porterhouse en 
nog heel veel kinder-/gezinsuitjes en andere leuke 
prijzen! Te veel om op te noemen! 
 
 

Programma 

17.00 uur  Opening  

dans groep 6A 

17.15 uur Start activiteiten/ 

workshops 

18.15 uur 1e Talentenshow (groepen 

1 t/m 4) –  

2 acts van  groep 5B + 8B 

19.45 uur  2e Talentenshow (groepen  

   5 t/m 8) 

20.30 uur  Loterij 

21.00 uur  Einde 

 

Foodtrucks, springkussens, lasergamen, 

stormbaan, surfsimulator, optredens etc.  

TALENTENSHOW S 

MIDZOMERBUURTFEEST 

 

1e Talentenshow 18.15 - 19.00 UUR 

 
 18.15 uur 1/2A Dans met Tante Rita 

 18.20 uur 1/2B Flamingodans 

 18.25 uur 1/2C  Op een onbewoond eiland 

 18.30 uur 3A/B De grote banaan uit  

    Afrika 

 18.35 uur 4A Pas a pas 

 18.40 uur 4B Mi Creapo 

 18.45 uur Abdel – Hasta Luego/Riffi (5B) 

 18.50 uur Tanisha/Gelliyah/Ivana/Rosevi  

    Watch me (5B) 

 18.55 uur Cayleigh en Avleen – WakaWaka  

     (8A) 

 

2e Talentenshow 19.45 - 20.25 UUR  
 

19.45 uur Yasmine & Leanne – Black Magic (5A) 

     19.50 uur Hana, Danique, Michela, Rosevi – Swich  

  Swich (5B) 

19.55 uur  Arsalain, Omaima, Maroua – Solo  

  Dance (6A/7A) 

20.0 uur  Elena, Amy, Jaliyah – ntroduction 

  (6A) 

20.05uur Shanaya, Sheyam, - Boy with  

    luv/BTS 

20.10 uur Hind, Rhona, Tara – Jonas Blue – Mama  

   (7A/8A) 

20.15 uur Lena, Sophia – Came here for love  

   (7B) 

20.20 uur Ruwa, Dewi, Tara – eigen Mix 

 

 

 

BERICHTINSTELLINGEN SCHOUDERCOM 
Gisterochtend hebben wij via SchouderCom een bericht 
verzonden met betrekking tot het thuis houden van 4-
jarigen (indien mogelijk). Dit in verband met ziekte van 
een leerkracht en wij geen andere oplossing op korte 
termijn konden vinden en de groep over de 2 andere 
groepen (ook al grote groepen) moest worden verdeeld. 
Gebleken is dat niet iedereen de boodschap had 
ontvangen. Dit komt door bepaalde berichtinstellingen 
die gekozen kunnen worden voor SchouderCom (1x 
per dag, week etc.). 
Wij zullen, mocht een groep thuis moeten blijven, u via 
een urgent bericht informeren zodat wij zeker weten dat 
u het bericht ook direct krijgt en niet volgens de u 
ingestelde berichtinstelling.  
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND! 
 

PINKSTERKERMIS ALMERE CENTRUM 
Woensdag 05 juni 2019 t/m ma 10 juni 2019 
Almere 
Maar liefst 6 dagen lang staat de Pinksterkermis op de 
Esplanade in Almere Centrum! 

Met op vrijdag MEGA kortingsdag. De kortingen zijn te 
vinden bij de attracties en kraampjes. 
 
 

PINKSTEREN ALMEERDERHOUT: 
SPEUREN EN KABOUTERVERHALEN 
Meerdere data tussen: zo 09 juni 2019 en ma 10 juni 2019 

Almere 

Kom tijdens Pinksteren met je kinderen luisteren naar 
kabouterverhalen en speuren naar kabouters op het 
kabouter pad in het Almeerderhout. 

Na het voorlezen mag je samen op zoek naar de 
kabouters die in het bos wonen. De kinderen worden 
geschminkt en krijgen een kaboutermuts op, want de 
kabouters zijn het beste te vinden door andere 
kaboutertjes. Ook krijg je wat lekkers mee voor 
onderweg. Alle kabouters gevonden? Dan krijgen de 
kinderen na afloop van de zoektocht een kabouterpin 
als aandenken.  
 
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-
almere/pinksteren-almeerderhout  
 
 

http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/pinksteren-almeerderhout
http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbossen-almere/pinksteren-almeerderhout


 

PINKSTER OUTDOOR EVENT, HET 
LEUKSTE GEZINSUITJE! 
Meerdere data tussen: zo 09 juni 2019 en ma 10 juni 2019 

Almere 

Een evenement vol leuke outdoor activiteiten voor jong 
en oud! Volop gezelligheid en vermaak, 1e en 2e 
Pinksterdag. 

Activiteiten, Eten & Drinken en Relaxen 
 
Het Pinkster Outdoor Event is een feest voor jong en 
oud, vol outdoor activiteiten en gezelligheid.  
 
Op 1e en 2e Pinksterdag ben je welkom bij 
Outdoorpark SEC Almere voor dit vrolijke evenement.  
 
 
Pinksteren Activiteiten 
 
Er is veel te beleven: boogschieten, kanovaren, 
watertrampoline, lasergame, kruisboog- en 
luchtbuksschieten (v.a. 18 jr.), boeren midgetgolf, 
twister, vlotvaren, lopen op het water in een 
doorzichtige bol, bungee-run, hindernis-run, schieten 
met een reuze katapult en nog veel meer.  
 
Er is een springkussen, doe mee aan de 
hoepelworkshop of laat je toekomst voorspellen door 
een heuse waarzegster. Voor de allerkleinsten is er een 
baby-speelweide.  
 
Laser kleiduifschieten 
Een nieuwe en uitdagende activiteit op het Pinkster 
Event is het Laser Kleiduifschieten. Met een 
omgebouwd jachtgeweer schiet je met een infrarood 
laser op gelanceerde kleiduiven.  
 
Pinksteren Beleven 
 
Alle terrassen zijn open en op het grasveld kun je 
heerlijk relaxen. Neem je eigen picknickmand mee en 
een lekker kleed om op te zitten. Natuurlijk is ook de 
keuken van het outdoorpark open. 
 
Rond vijf uur gaan de barbecues aan. Die kun je vrij 
gebruiken, neem lekker zelf je eten mee. Of kies je 
hapjes bij een van de kraampjes. Zoek een fijn plekje in 
het gras of aan een van de picknicktafels en geniet!  
 
Gratis Activiteiten 
 
Je betaalt per dag eenmalig € 8,50 p.p. entree en kunt 
daarna net zoveel activiteiten doen als je wil. De 
activiteiten zijn de hele dag beschikbaar zonder kosten. 
Kinderen t/m 3 jaar gratis. 
 
 

MUZIEK: ALMERE, ZING NEDERLANDS 
MET ME 
Meerdere data tussen: zo 09 juni 2019 en zo 03 november 

2019 

Almere 

Elke eerste zondag van de maand kunt u op een 
ontspannen manier de Nederlandse taal leren. Dat kan 

door samen Nederlandse liedjes te zingen. De première 
is op 9 juni in KAF. 

Op een ontspannen manier de Nederlandse taal leren, 
dat kan door samen Nederlandse liedjes te zingen. 
Hollandse klassiekers zorgen voor een gezellige 
ontmoeting en daarna kan er samen muziek gemaakt 
worden. 
 
Het evenement richt zich op mensen die de 
Nederlandse taal willen oefenen. Dit is een hele diverse 
doelgroep van nieuwe Nederlanders (asielzoekers, 
statushouders, expats en lovepats), maar ook mensen 
die al langer in Nederland zijn en de taal nog niet goed 
spreken. Het is ook een leuke activiteit die maatjes uit 
de diverse maatjesgroepen in Almere samen kunnen 
bezoeken met ‘hun’ Nieuwkomers (-gezin). Verder voor 
iedere Almeerder die graag uit volle borst zingt en 
nieuwe mensen wil ontmoeten. Plezier staat voorop! 
 
Vanaf juni zal Almere, zing Nederlands met me elke 
maand plaats vinden op de eerste zondag van de 
maand. Tijdens de première op 9 juni zal cabaretier 
Jörgen Raymann op het podium staan als zanger en 
presentator. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


