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WE ZIJN WEER BEGONNEN 
Wij heten iedereen weer van harte welkom terug op 
school en verwelkomen 26 nieuwe leerlingen en hun 
ouders! Maandag hebben we dat natuurlijk al gedaan 
met de centrale opening op het schoolplein en daar 
stelden wij u ook de nieuwe leerkrachten aan u voor: juf 
Madelon uit groep 5A, juf Claudia voor ondersteuning 
aan de groepen 1/2 en juf Eline uit groep 8A. Wij 
wensen hen, net als alle nieuwe kinderen, heel veel 
plezier op onze school. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIEAVOND 
Donderdagavond 13 september vindt de jaarlijkse 
informatieavond plaats bestemd voor alle 
ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8. 
U bent deze avond van harte welkom bij de 
leerkracht(en) en het lokaal van uw kind. Wij hebben dit 
jaar maar 1 ronde van 19.00- 19.45 uur. Het is een  
goed moment om de leerkracht(en),  van uw kind(eren) 
beter te leren kennen. Dit geldt uiteraard ook omge-
keerd. Opvoeden en kinderen ondersteunen in hun 
ontwikkeling doen we immers samen dus het is wel zo 
prettig als we elkaar vaker ontmoeten. 
In de klassen wordt gesproken over het pedagogisch 
klimaat Wat doen we om een optimale sfeer in de 
groepen te bereiken? Ook zullen er lesmethodes 
worden besproken zoals Snappet, Veilig leren lezen, 
Inzichtelijk (kleuters). Wat houdt het begrip 
“meervoudige intelligentie” in en welke rol speelt 
meervoudige intelligentie tijdens de DIDO middagen op 
De Albatros. Kortom reden genoeg om deze avond met 
stip in uw agenda te zetten. Wij stellen uw komst zeer 
op prijs. Ook voor uw kind(eren) is het heel prettig als u 
deze informatieavond bezoekt. U begrijpt dan immers 
nog beter hoe een schooldag er voor uw kind(eren)  
uitziet. We willen u verzoeken om onderstaand 
antwoordstrookje maandag 10 september in te leveren 
bij de leerkracht van uw kind(eren), of uw aanwezigheid 
te melden via een reactie op deze nieuwsbrief. Het is 
ook mogelijk, indien u meer kinderen heeft en alleen 
komt, om 19.25 uur te wisselen naar een andere groep. 
 

OUDERGESPREKMIDDAGEN/AVOND 
De week na de informatieavond vinden er 
oudergesprekken plaats waarvoor u zich inmiddels voor 
kunt inschrijven via Digiduif. Er heeft natuurlijk een 
overdracht plaatsgevonden tussen de leerkracht van 
uw zoon/dochter van vorig jaar met de huidige 
leerkracht, maar wij vinden het belangrijk om een 
“andersom” gesprek met u te hebben over uw 
zoon/dochter zoals ook in bovenstaand stukje staat: 
opvoeden en ondersteunen in de ontwikkeling doen we 
samen.  Er is een formulier gemaakt voor het 
startgesprek voor ouders om thuis in te vullen ter 
voorbereiding op het startgesprek. Dit formulier wordt 
maandag met alle kinderen meegegeven en wij 
verzoeken u dit formulier ingevuld mee te nemen naar 
het startgesprek. Dit zal als als uitgangspunt dienen 
voor gesprek.   
 

 
 
 
 
 
 

Agenda: 
Dinsdag 11 september: Studiedag- lln. Vrij 

Donderdag 13 september: Informatieavond 

Dinsdag 18 september: Oudergesprekmiddag 

Donderdag 20 september: Oudergesprekmiddag/ 

     Avond 

Dinsdag 25 september: Oké op school  

    6A/6B/7A 

Woensdag 26 september: Opening Kinderboeken 

week 

Donderdag 27 september: Oké op school 7B 

Vrijdag 12 oktober:  Afsluiting  

    Kinderboekenweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatieavond groep 1 t/m 8 donderdag 13 september – svp maandag 10 september inleveren bij 

de leerkracht van uw kind(eren) of doorgeven via een reactie op deze nieuwsbrief 

Ouder/verzorger 1: ____________________ komt bij leerkracht: __________ groep : ___ van 19.00 – 19.45 uur  
 
Ouder/verzorger 2: ____________________ komt bij leerkracht: __________ groep : ___ van 19.00 – 19.45 uur 

 



AFSPRAKEN MBT PLEIN/PARKEREN 
Wij willen u, net als vorig jaar, verzoeken niet voor 
13.05 uur op het kleine of grote schoolplein te gaan 
staan zolang de overblijf nog op het plein is. Wilt u dit 
ook doorgeven aan uw zoon/dochter als hij/zij zelf naar 
school gaat.  
Gisteren zagen wij de 1e auto’s alweer geparkeerd 
staan voor de stoep van de hoofdingang. Wij verzoeken 
u hier niet te parkeren omdat dit onoverzichtelijk is voor 
de kinderen die over moeten steken en gevaarlijke 
situaties op kan leveren. Daarnaast riskeert u een 
boete van 100,-; deze is afgelopen jaar regelmatig door 
langsrijdende agenten uitgedeeld. Wij raden u dan ook 
aan in de zijstraten van de school of op de Edelhertweg 
te parkeren, op de fiets te komen of lopend natuurlijk.  

 
GEZONDE WOENSDAG 
Net als vorig jaar willen we ons ook dit jaar aan de 
“gezonde woensdag” houden. Dit houdt in dat de 
kinderen deze dag water drinken en een gezonde 
snack mee hebben zoals fruit/groente. Afgelopen week 
werden we ook weer getrakteerd op een gezonde 
traktatie! Vanaf januari zal de woensdag uitgebreid 
worden met de “gezonde maandag”. Maar u mag 
natuurlijk ook iedere dag  
 
 

 
 

 
KALENDER 
Net als voorgaande jaren ontvangt u ook dit jaar weer 
een jaarkalender. Wij hopen deze eind volgende week 
uit te kunnen delen. In de bijlage treft u alvast een pdf-
bestand hiervan aan. De kalender staat ook in Digiduif 
en op onze website.  
 

OVERBLIJF 

Wilt u indien uw zoon/dochter moet overblijven een 
gezonde lunch meegeven dus geen koekjes of 
snoepjes in de broodtrommel doen. Wilt u erop letten 
als uw kind moet overblijven genoeg drinken mee te 
geven, dus niet alleen voor het 10-uurtje. Alvast 
bedankt namens de overblijfkrachten van Flexikids.  
 

GEVLEUGELD PODIUM 
Elke groep verzorgt 1x per jaar een optreden van 
14.15-15.00 uur op het podium. Bijvoorbeeld een 
toneelstuk, maar het kunnen ook verschillende 
optredens van kleine groepjes of individuele leerlingen 
uit de groep zijn.  

 
Wanneer een groep 1 t/m 4 optreedt, mogen de andere 
groepen 1 t/m 4 komen kijken. Als een groep 5 t/m 8 
optreedt, mogen de andere groepen 5 t/m 8 komen 
kijken.  
De ouders van de groep die op gaat treden worden 
voortijdig door de leerkracht uitgenodigd via Digiduif. 
Opa’s en oma’s zijn ook welkom. Wij verzoeken u wel 
achterin de zaal (op de tafels/of zijkant) plaats te 
nemen als u komt kijken. 
 
Overzicht 2018 - 2019 
 

Datum: Groep: 

  

Vr 19 oktober 2018 5b: Irene 

Vr 9 november 
2018 

8a: Esther / Eline 

Vr 16 november 
2018 

3a: Monique K / Tanja 

Vr 30 november 
2018 

6b: Sylvia / Birgit 

Vr 18 januari 2019 1/2c: Ellen 

Vr 1 februari 2019 7a: Isabel 

Vr 8 maart 2019 4a: Femke / Irma 

Vr 15 maart 2019 8b: Tasja 

Vr 22 maart 2019 1/2b: Mariëlle / Ianthe 

Vr 5 april 2019 5a: Madelon / Desiree 

Vr 17 mei 2019 3b: Miranda / Lisa 

Vr 24 mei 2019 6a: Lieselotte / Soraya  

Vr 7 juni 2019 7b: Marjo 

Vr 14 juni 2019 4b: Marjan / Monique B  

Vr 28 juni 2019 1/2a: Jeannette / Diana  

Vr  5 juli 2019 Uitloopdatum… 

 
We hopen op een gezellig jaar met mooie momenten 
op het podium, waarop de leerlingen hun talenten 
kunnen laten zien! 
 

GEZOCHT: TRIPTRAPSTOELEN 
Omdat de groepen 1/2 nu overdag ook, in groepjes, 
gebruik maken van het Flexikids lokaal zijn we op zoek 
naar Triptrapstoelen gezien de hoogte van de tafels. 
Mocht u een triptrapstoel over hebben en kwijt willen … 
wij zijn er blij mee!  
 

GYM 
Nog even de voorschriften met betrekking tot de 
gymlessen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in 
sportkleding en schoenen. Sierraden moeten af, grote 
oorbellen uit en kleine oorbellen moeten worden 
afgeplakt. Armbandjes die niet af kunnen moeten 
afgedekt worden met een zweetbandje (die kan ook 
een afgeknipte sok zijn). De leerlingen moeten ook 
even een handdoek meenemen zodat ze na afloop 
kunnen douchen of zich bij de kraan op kunnen frissen. 
De kleuters gymmen in hun ondergoed en eventueel 
balletschoentjes of schoentjes met klittenband.  
 
De naschoolse gym van juf Patricia zal over enkele 
weken weer van start gaan op woensdagmiddag van 
12.15-13.15 uur. Hiervoor ontvangen de leerlingen te 
zijner tijd een uitnodiging. 
 

GOUDEN TICKET? 



Gisteren ontvingen de leerlingen gratis Bobo/Okki/ 

Freek of NG Junior mee naar huis. Er zit een kans in 

dat er een Gouden Ticket in zit!! 

Als er een leerling is die een Gouden Ticket heeft dan 

krijgt de school 1000,- materiaal naar keuze van 

Heutink voor thuis, de klas een workshop van Mad 

Science en de winnende leerling een jaarabonnement 

op een van de tijdschiften. 

Kijk dus snel of er iets tussen zit en neem hem mee 

naar school!  

 
KARATE / KICKBOKSLESSEN 
Al enige jaren geef ik (Berry)  in de avonduren karate- 

en kickbokslessen. Sinds vorig jaar is daar 

combattraining voor kinderen bijgekomen en binnenkort 

wil ik starten met combattraining voor vrouwen (vanaf 

16 jaar). 

De karatelessen worden gegeven op dinsdag- en 

donderdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur. De 

combattraining voor kinderen is op maandagmiddag 

van 15:30 uur tot 16:30 uur. Alle lessen zijn toegankelijk 

voor iedereen, dus ook voor mensen die niet zijn 

verbonden aan de Albatros. 

Voor meer informatie of aanmelding voor de 

combattraining voor vrouwen kunt u mij bellen op het 

nummer 06-50964013 of mailen naar 
dojozanshin@chello.nl  

ENGELSE LES ALMERE  
Vanaf woensdagmiddag 12/9 kunnen kinderen van 4-7 
jaar van 13.00-14.00 uur en kinderen van 8-12 jaar van 
14.00-15.00 uur Engelse lessen volgen bij OBS Het 
Avontuur in de Stripheldenbuurt. De kosten zijn 55,- 
voor 10 lessen. Aanmelden en contact kan via 
englishlessonsalmere@gmail.com voor meer informatie 
www.englishlessonsalmere.com  
 
 

TIPS VOOR HET WEEKEND: 
 
OPEN DAG BEHOUD OUDE TECHNIEKEN 
Op 8 en 9 september organiseert Stichting Behoud 
Oude Technieken van 10.00-17.00 uur een open dag in 
de landbouwschuur. 
Er worden hele leuke demonstraties 
gegeven met oude landbouw- en stoommachine, 
historische fietsen, stationaire motoren, tractoren, 
oldtimers, oude gereedschappen, oude ambachten, 
oud Hollandse poffertjes, er staan schaapjes en in het 
voorjaar hebben zij ook lammetjes! Er is ook zelfs een 
eigen ambachtelijke paling roker. 
Aan de kinderen is ook gedacht, er is een 
springkussen, workshops, snoepkaart en nog veel 
meer! 
Landbouwschuur aan de Von Draisweg 
Von Draisweg 15  
1316 TE Almere 
Plan mijn route  
info@almerestoomfestival.nl  
 

TRIATLONWEEKEND 
In het weekend van 7 t/m 9 september vindt de 
Europees Kampioenschap triatlon plaats op in Almere 
Centrum. Kom je de atleten aanmoedigen op de 
Esplanade? 

Almere is dit jaar opnieuw de stad waar het Europees 
Kampioenschap triatlon wordt gehouden. Het 
deelnemersveld is dus weer internationaal. Alle 
deelnemers aan de Challenge Almere – Amsterdam 
starten en finishen in het centrum van de stad. Op 
zaterdag start de Long Distance Classic, waarbij de 
klassieke afstand van 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen 
en de afsluitende marathon van 42 km wordt afgelegd. 
Ook vinden de Half Distance en de Junior Challenge 
plaats. Doe je zelf niet mee? Kom dan langs om de 
sporters aan te moedigen! Gezellig een terrasje pakken 

of tussendoor lekker winkelen kan natuurlijk ook!  
http://www.challenge-almere.com/ 
 
 

PUZZELTOCHT IN DE BOSSEN  
Kom speuren in de bossen van Almere en doe mee aan 
de Fotopuzzeltocht (dagelijks hele jaar, 10.-17.00 uur). 

Een avontuurlijke, en leuke ontdekkingstocht voor het 
hele gezin!  
 
Als je tussen de 4 en 12 jaar bent en een echte 
speurneus, dan zoeken we jou! Doe je mee aan de 
Fotopuzzeltocht? Dan ga je aan de hand van foto's en 
een plattegrond op zoek naar letters, waarmee je een 
zin maakt. 
 
Kosten € 2,00 per persoon. 
http://bit.ly/2H2cLV9  
 

MONUMENTENDAG IN DE ALMEERSE 
BOSSEN 
Beleef De groene ontwikkeling van Flevoland; tijdens 
een rit met de bever bus door het buitengebied 
Almeerderhout. 
Het thema voor 2018 is ‘in Europa’. Ontdek de 
provincie Flevoland. Wordt op 8 of 9 september 
ontvangen bij Buitencentrum Almeerderhout met een 
kopje thee of koffie en iets lekkers. Luister & Kijk eerst 
naar het verhaal: De groene ontwikkeling van 
Flevoland. Beleef daarna tijdens een 1 uur durende 
tocht met de bever bus, ecokar het buitengebied. 
 
voor boeken: klink op 'meer informatie' 
http://bit.ly/2NKNLoK  
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