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STAKING 6 NOVEMBER  
Wij danken u voor uw begrip dat wij de staking toch 
door hebben gezet ondanks de toegezegde gelden van 
de overheid. Wij hopen dat de staking het gewenste 
resultaat gaat opleveren voor de toekomst van uw 
kinderen. Zij hebben zelf ook in een brief aan het 
ministerie het belang van een echte leerkracht voor de 
klas aangegeven. Deze brieven zijn dinsdag 
verzonden.  
 

RECTIFICATIE / INFORMATIE/INSPIRATIE 
MIDDAG U KOMT TOCH OOK!!  
Woensdag 13 november a.s.  van 11.45 uur tot 13.00 
uur zal de informatie/ inspiratiemiddag plaatsvinden.  
Op het Zeemeeuwplein zullen vanaf 11.45 uur standjes 
zijn waar u informatie kunt vinden over onder andere de 
activiteiten binnen school, interne begeleiding, 
technieklessen, Midzomerbuurtfeest, ISOP, Kinderraad, 
externe partners etc. De leerlingen zijn om 12.00 uur uit 
en de leerlingen waarvan de ouders niet naar de 
informatie/inspiratiemiddag komen mogen dan naar 
huis. Als u wel belangstelling heeft in een schooldag 
van uw zoon/dochter dan laten de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 4 aan de hand van o.a. bingokaarten en 
powerpoints, lesmateriaal zien waar ze mee bezig zijn 
en wat ze komend schooljaar gaan doen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in de bovenbouw kunt u informatie krijgen tot 13.00 
uur over de Snappet lessen (lokaal juf Birgit) en de  
inhoud van de DIDO-middagen (lokaal juf Esther). Ook 
liggen er in de bovenbouw informatiebrieven bij elke 
groep die u mee kunt nemen om te lezen wat er dit jaar 
in de groep behandeld/gedaan zal worden. Bij Wim den 
Besten kunt u terecht in de bovenbouwvleugel. Hij zal 
iets vertellen over de ontwikkelingen binnen de school 
en het schoolplan voor de komende jaren. Wij hopen 
dat wij u de 13e mogen verwelkomen!  
 

 
SINT MAARTEN 
Vandaag mochten de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
alvast een oefenrondje door de school lopen met de 
door hen gemaakte lampionnen en kregen ook nog iets 
lekkers onderweg. Veel plezier allemaal maandag (en 
hopen op mooi weer).  
 

 

MARATHON ATHENE   

Tijdens het Midzomerbuurtfeest mocht ik (Miranda) een 
mooi cadeau van alle ouders in ontvangst nemen met 
onder andere een mooi hardloopshirt met mijn naam in 
het Grieks en in het Nederlands op de mouwtjes. Deze 
kreeg ik omdat ik dus aanstaande zondag de marathon 
in Athene ga lopen en vanaf vrijdag (tot waarschijnlijk 
dinsdagmiddag) afwezig ben.  
Mocht u het leuk vinden dan kunt u mij volgen via de 
app van de Athene marathon startnr. 18692 (ik start 
om 9.20 uur vanuit de plaats Marathon om te finishen 
42,2km verder in het oude Olympisch Stadion in Athene 
-wel verversen iedere keer want anders blijf ik steken ;) 
Hoop wel in een redelijke tijd te finishen maar dat is 
afhankelijk van de warmte en de heuvels die ik 
onderweg tegen kom. 
  

 
 

Agenda: 
Vrijdag 8 november: Gevleugeld podium 3A 

Maandag 11 november: Mad Science show 

Woensdag 13 november: Informatiemiddag 

Vrijdag 15 november: Gevleugeld podium 8A 

Maandag 18 november: Versiermiddag Sint 

Woensdag 20 november: Studiedag – lln vrij 

Vrijdag 22 november: Gevleugeld podium 

1/2A 

Vrijdag 29 november: Gevleugeld podium 8B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MAD SCIENCE SHOW 

Aanstaande maandag krijgen de leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 weer een Mad Science show van een 
knotsgekke professor.  Naar aanleiding van deze show 
kunnen kinderen zich opgeven voor een naschoolse 
Wetenschap en Techniekcursus. Bij voldoende 
aanmeldingen zal de naschoolse Wetenschap en 
Techniekcursus starten op: Donderdag 12-12-2019 (6 
lessen)  

 
OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREISJE/KAMP 
SCHOOLJAAR 2019/2020 
Gelukkig hebben al veel ouders het betreffende bedrag 
voor dit jaar direct overgemaakt. Mocht u dit nog niet 
hebben gedaan, verzoeken wij u om dit 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). 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. Eventueel  kunt u het 
bedrag ook in termijnen betalen in overleg met de 
administratie. 
 
 

DIT IS OOK HET WIJKTEAM: HELP JIJ HET 
SINTERKLAASPAKHUIS VULLEN? 
Het wijkteam heeft veel verschillende kanten. Zo kun je 

met een vraag rondom schulden of voor dagbesteding, 

huishoudelijke hulp, het doen van vrijwilligerswerk en 

activiteiten in de wijk bij het wijkteam terecht. Soms 

organiseert het wijkteam zelf ook activiteiten, zo ook het 

sinterklaaspakhuis.  

 

De Sint heeft vernomen dat kinderen thuis vaak 

speelgoed hebben liggen waar lang niet altijd meer 

mee gespeeld wordt. Ook zijn er kinderen voor wie 

sinterklaas vieren en pakjes krijgen niet 

vanzelfsprekend is. De wijkteams van Almere Buiten 

hebben daarom – naar een initiatief uit Almere Haven - 

het sinterklaaspakhuis opgezet, zodat ieder kind een 

cadeautje kan krijgen. Op de flyer ziet u waar, wanneer 

en hoe. 

 

Alleen speelgoed inbrengen, zonder er speelgoed voor 

terug te hoeven, is zeker ook welkom. Ieder jaar blijft er 

speelgoed over, dat het wijkteam weggeeft aan een 

goed doel voor kinderen. Heb je geen speelgoed om in 

te leveren en wil je jouw kind wel een pakje geven uit 

de zak van sinterklaas, meld je dan bij je eigen 

wijkteam. 

 

Het sinterklaaspakhuis wordt georganiseerd door de 

wijkteams van Almere Buiten. Voor meer informatie: 

neem contact op met Aranka Verheugd, 

afeverheugd@almere.nl of 0636344762. 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:afeverheugd@almere.nl


TIPS VOOR HET WEEKEND 
 

 
VRIENDJES MAAND BIJ SPORTSTUDIO 
BUITEN  
Neem in de maand november een vriendje of 
vriendinnetje mee en ontvang allebei 1 maand gratis 
sporten en als Bonus is het ook nog eens GRATIS 
inschrijven (t.w.v. €19,50).  
Kom kijken bij de wedstrijddemonstratie!  
Zaterdag 9 november vindt het Judo Clubtoernooi 
plaats bij Sportstudio Buiten. Om 12:45 uur zal er een 
speciale Wedstrijddemonstratie worden gegeven. Kom 
kijken en schrijf je in!  
036-5327200  
www.sportstudiobuiten.nl 
 
 

 
SINTERKLAAS ZOEKT ALMEERS TALENT 
Voor de intocht op zaterdag 17 november is Sinterklaas 
op zoek naar uniek Almeers talent! Kan jij de hoogste 
noten halen? Heb jij een bijzonder kunstje wat je hebt 
willen tonen aan een groot publiek? Of heb je altijd al 
mee willen lopen met de intocht van Sinterklaas? Geef 
je dan op voor de auditie op zaterdag 9 november via 
pedro@corrosia.nl. Jong en oud kan zich hiervoor 
aanmelden. Na aanmelding ontvang je meer informatie, 
zoals het tijdstip voor de auditie. 
Zaterdag 9 november van 10.00-17.00 uur in Corrosia 
Almere Haven. 

 
 
 

SINT MAARTEN ALMEERDERHOUT 
Kom op zondag 10 november bij Buitencentrum 
Almeerderhout je eigen lampion knutselen. Zing daarna 
je mooiste lied in het buitencentrum, wie weet hebben 
ze daar nog iets lekkers voor je... 
Zaterdag 10 november van 13.30 tot 15.30 uur 
https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/52.
338757%2C5.270246  
 
 

WILDE WEETJES NAAR DE MAAN 
We gaan op reis naar de Maan! 
Het is alweer jaren geleden dat we voor het laatst op de 
Maan hebben rondgelopen, maar wist je dat 
ondertussen de Maan van dichtbij alweer wordt 
onderzocht? En als we er toch zijn, hoe ziet de Maan 

van dichtbij eruit en waar komen die vele gaten 
vandaan? Heb je ooit het gezichtje op de Maan gezien? 
Kortom: we gaan met z’n allen fijn naar de Maan. 
 
Het college wordt afgesloten met een workshop. 
In de workshop wordt stap voor stap de Maan 
nagemaakt. Gefaseerd verwerken de kinderen de info 
die zij tijdens de lezing/introductie hebben gehoord over 
de Reis naar de Maan. We werken o.a. met klei, echte 
lavasteentjes en papier. 
 
Wilde Weetjes zijn colleges voor het hele gezin op 
zondagmiddag. Geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 
7 jaar. 
Kosten per persoon: 3 euro in de voorverkoop, 4 euro 
aan de deur. 
https://www.google.com/maps/dir/Current+Location/52.
415302%2C5.298366  
 

 
 
 
 

HIP HOP HOERA THE REMIX 
Na het grote succes van Hip Hop Hoera! komt Don’t Hit 
Mama nu met de opvolger Hip Hop Hoera The Remix. 
Een voorstelling over ik, jij en wij voor kinderen van 4 
tot en met 8 jaar. Durf je iets te vragen aan een ander? 
Kun je de ander ergens mee helpen? Je hebt elkaar 
nodig, maar hoe doe je dat? 
 
Hip Hop Hoera The Remix doet niet kinderachtig of 
cliché over hiphop en voert ouders terug naar hun 
eerste hiphop muziekontdekkingen. De voorstelling is 
krachtig en vrolijk maar laat ook ruimte voor gevoel. 
 
‘Het gevoel voor community staat in deze tijd onder 
druk, dus vind ik het belangrijk om juist kleine kinderen 
ervan bewust te maken dat je samen sterker staat,’ 
vindt maker Honey Eavis. 
 
Een voorstelling waarin kinderen vol overgave 
meegaan, een speelse uitnodiging vanuit de 
aantrekking èn de sociale waarden van de 
hiphopcultuur. Met drie fenomenale urban dansers, 
prachtige, kleurrijke animatiefilmbeelden en originele 
interactievormen. 
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WORKSHOP THE INVENTORS: ZOÖTROOP 
(8+) 

9 november 2019, van 14:30 tot 17:00 | Bibliotheek 
Buiten 

Kosten: € 12,50 

 
Maak in deze workshop van The Inventors je eigen 
animaties met de zoötroop. 
De zoötroop is een van de eerste animatie-
apparaten waarmee bewegende beelden kunnen 
worden bekeken door de zoötroop snel te laten 
rondraaien. In deze workshop ga je zelf, 
spelenderwijs, verschillende animatieframes maken.  
 
Kosten: € 12,50 

Kaarten: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
klantenbalies in de nieuwe bibliotheek of direct via 
iDeal 

Koop kaarten via iDeal 
 
 

JEUGDTHEATER 6+: HET VERKEERDE 
BEEN VAN DE KONING 

10 november 2019, van 15:00 tot 15:50 | 
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

 
Een mooie vertelvoorstelling over een volk dat 
verblind door hebzucht vergeten is waar ze het aller-
gelukkigst van wordt. 
Hij is koning van een klein land. 
Zijn volk is gelukkig met het land, met elkaar en met 
de heerlijke pannenkoeken die hij voor ze bakt. 

Op een dag bouwt zijn buurland een stad met torens 
die reiken tot de hemel. Eén man pakt zijn verrekijker 
en mompelt "dat wil ik ook" en dan……verandert 
alles. 

Het verkeerde been van de koning wordt wakker. 

Kosten: Leden € 6,25 | niet-leden € 8,25 

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

https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=3196;a_id=1936
https://webcat.fbn-net.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=2908;a_id=1791

