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Agenda:
Vrijdag 30 maart:
Maandag 2 april:
Woensdag 4 april:
Vrijdag 6 april:
Dinsdag 17 t/m 19 april:
Vrijdag 20 april:
Dinsdag 24 april:
Woensdag 25 april:
Vrijdag 27 april:
Maandag 30 t/m 11 mei:

Leerlingen vrij
Vrij – 2e Paasdag
Gezonde woensdag
Gevleugeld podium
1/2B
Eindtoets groep 8
Sportdag/
Koningsspelen
Fotograaf
Fotograaf
Koningsdag - vrij
Meivakantie

LENTEFEEST
Vandaag vierden we het Lentefeest met een echte
brunch op school. In plaats van het 10-uurtje kregen
de kinderen een brunch op school. Het was heel
gezellig en de leerlingen bleven eten! Omdat het
“feest” was kregen de leerlingen toch voor een keertje
ongezond aardigheidje mee naar huis….
Alle ouders die ons hebben geholpen met de
voorbereidingen van deze brunch en die ons vandaag
ook weer hebben geholpen heel hartelijk bedankt, ook
namens de leerlingen!

LEGO WORKSHOP GROEP 4
Gisteren kregen de leerlingen van de groepen 4 een
Legoworkshop van medewerksters van De Nieuwe
Bibliotheek. De leerlingen maakten in groepjes
scenes van lego voor een verhaal en maakten daarna
een foto met een iPad. Dit kan ook via een app
https://itunes.apple.com/nl/app/storyvisualizer/id70817
0731?mt=8

GROTE REKENDAG
Gisteren vond ook de grote rekendag plaats. De
leerlingen kregen allerlei rekenopdrachten op hun
eigen niveau met betrekking tot “verhuizen”. De
leerlingen van de groepen 1/2 deden allerlei
rekenspelletjes in groepjes. In groep 3 gingen de
leerlingen de inboedel “inventariseren”. Hoeveel
boekjes, mapjes, schriften etc. er lagen er in de klas.
Ook deden ze allerlei reken spelletjes binnen en
buiten. In de bovenbouw moesten de leerlingen eerst
een kubus vouwen en daarna kijken hoeveel
kubussen er in een doos konden. Daarna werden er
verhuisdozen in elkaar gezet en werd de inhoud
daarvan gemeten. Ook moesten ze uitrekenen
hoeveel verhuisdozen er nodig zijn om de hele school
te kunnen verhuizen. Op een leuke en visuele manier
zijn alle leerlingen dus bezig geweest met rekenen.

MAD SCIENCE TECHNIEKLES OP
SCHOOL!
Dit schooljaar komt er een gekke wetenschapper van
Mad Science de naschoolse
Techniek & Wetenschap cursus verzorgen.
Na de knallende aftrap met de spectaculaire Science
show, kunnen kinderen zich opgeven voor de
Wetenschap & Techniek cursus.
(Let op dit zijn weer spiksplinternieuwe lessen)
Kinderen worden gedurende 6 weken lang
meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en spectaculaire
demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de
professor de Techniek en Wetenschap die daarachter
zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte
slimme wetenschapper!
Kinderen leren over beweging, licht en magneten.
Er komt van alles aan bod!
Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen
spelenderwijs in aanraking met verschillende
aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze leren om
te onderzoeken en te ontdekken, maar ook om
hypotheses te maken en te analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen
enthousiast te maken voor Techniek & Wetenschap.
Met behulp van de knotsgekke wetenschappers,
spannende demonstraties en leuke activiteiten komen
steeds meer kinderen in aanraking met de wereld van
Techniek & Wetenschap!
Geef je nu op via onze website:
nederland.madscience.org
Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan.

AVONDVIERDAAGSE
Van 26 juni t/m 29 juni wordt de Albatros
Avondvierdaagse weer georganiseerd. Er zijn al 107
inschrijvingen! Mocht u uw kinderen hiervoor nog niet
hebben ingeschreven kan dit alsnog bij Miranda
(administratie).

SCHOOLVOETBAL
De jongens van de groepen 5/6 speelden
gisterenmiddag hun wedstijden voor het
schoolvoetbaltoernooi. De eerste wedstrijd wonnen ze
met 7-0 van De Archipel. De 2e westrijd was tegen het
Drieluik en deze wonnen ze met 4-0. De laatste
wedstrijd was tegen het Meesterwerk en deze
wedstrijd werd gewonnen met 5-2. Ze zijn dus door
naar de volgende ronde! Deze zal op woensdag 18
april plaatsvinden bij Buitenboys. Dus kom deze
toppers dan aanmoedigen!!

TIPS VOOR HET WEEKEND
PAASBUFFET IN HET ALMEERDERHOUT
Trek er op uit tijdens de paasdagen en kom langs in
het Almeerderhout voor een uitgebreid paasbuffet en
een ritje met de Beverbus. Geen haast, geen
verplichtingen en geen beslommeringen.
Neem plaats in de Beverbus en maak een tocht door
de bossen en over het landgoed. Na ongeveer een
uur kom je aan bij Restaurant Buitengewoon Lekker
en kun je genieten van het uitgebreide paasbuffet die
voor je klaarstaat.
Zondag 1 april er zijn 4 starttijden:
10.30-11.30 met aansluitend het buffet
11.30-12.30 met aansluitend buffet (= vol)
14.00 - 15.00 uur met aansluitend buffet
15.00 – 16.00 uur met aansluitend buffet
Kosten: €25,- p.p (volwassenen) en kinderen tot 12
jaar €12,50 p.p
Reserveren en informatie via onderstaande link.
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsboss
en-almere/pasen-in-het-almeerderhout

WIE VINDT HET GOUDEN EI
zondag 01 april 2018
Almere
Op eerste Paasdag organiseren Kip & Ei Dubbel-Op
de Kemphaan en de Natuurcamping de Kemphaan op
het Stadslandgoed de Kemphaan een unieke
zoektocht naar eieren en 10 gouden eieren.
U wordt om 11.00 uur ontvangen in Kip & Ei DubbelOp de Kemphaan.
Na de uitleg en spelregels gaat u in optocht naar de
Natuurcamping op het stadslandgoed.
De groep wordt gesplitst in leeftijd categorieën en
mogen vervolgens 6 eieren zoeken met eventueel
één Gouden- Ei. De eieren die verstopt worden
hebben sowieso een leuke verrassing voor de
kinderen, dus eigenlijk altijd prijs.
Wanneer iedereen 6 eieren heeft gaan we weer terug
in optocht naar het restaurant waar een pannenkoek
met ranja voor de kinderen en voor de ouders een
lekkere kop koffie met een paasgebakje staat te
wachten.
Voor het Paaseieren zoeken met pannenkoek en
ranja kunt u zich inschrijven voor € 10,00 per kind.
De koffie of thee met Paasgebak is € 4,50 per
volwassenen. Omdat de Paashaas precies wilt weten
hoeveel eieren er verstopt moeten worden is
inschrijving en vooruitbetaling noodzakelijk. U kunt
zich inschrijven via kemphaanplezier@gmail.com
1 april, 11.00 uur tot 12.30 uur
Ontvangst: Kip & Ei Dubbel-Op de Kemphaan,
Kemphaanpad 8, 036 5309977

PAASEIEREN ZOEKEN 1E EN 2E
PAASDAG ALMERE
zo 01 april 2018 t/m ma 02 april 2018
Almere van 11.00- 15.00 uur
Paaseieren zoeken op 1e en 2e Paasdag. Een leuk
uitje voor het hele gezin. Gezellig op pad in
boswachterij Almeerderhout.Paasei Golf, zoek de
eieren. 1e en 2e Paasdag Almere
Actief paasuitje voor het hele gezin.

2 TURVEN HOOG
Festival 2 Turven Hoog is het avontuurlijkste
theaterfestival voor de kleintjes, de allerkleinsten, de
aller-allerkleinsten én voor volwassenen. Met de
mooiste theater-, dans- muziek- en
muziektheatervoorstellingen uit Nederland en Europa,
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Als kers op de taart
zijn er allerlei kunstwerken waar je aan mag voelen en
waar je in kunt spelen.
Kom je kijken, dansen, ontdekken en spelen?
28 maart t/m 8 april 2018
http://2turvenhoog.nl/events/ voor alle informatie
over de voorstellingen, locaties en kaartjes.

WORKSHOP 4+: MAAK JE EIGEN
PAASNESTJE
2 april 2018, van 13:30 tot 14:30 | Bibliotheek Stad, de
etalage, 1e etage
Kosten: € 2,50

Atelier Zoo Creatief helpt je met het maken van je
eigen paasnestje.
Ga aan de slag met een bakje en versier dat met
gekleurd papiergras of stro, plastic eitjes, stiften,
glitters.. noem maar op. Zo wordt het helemaal jouw
eigen paasnestje.
Kosten: € 2,50
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

Op 1e en 2e Paasdag kun je in Outdoorpark SEC
Survivals gewapend met een boerengolfstick en een
bal op zoek naar paaseieren. Je volgt een leuk
parcours met verschillende opdrachten en leuke
uitdagingen. Onderweg wordt je beloond met heerlijke
paaseieren, tenminste als je ze kunt vinden. Eet ze
niet allemaal op want ze zijn aan het eind van het spel
nog erg belangrijk.
Paaseieren zoeken Almere
Het programma duurt ongeveer 1 uur, en is leuk voor
iedereen vanaf 3 jaar. De kosten zijn € 5,00 pp. Na
afloop kun je nog een heerlijke wandeling maken in
boswachterij Almeerderhout of met warme chocomel
en slagroom aanschuiven bij de buitenhaard.

TECHKIDS: WEARABLES 8+
4 april 2018, van 14:30 tot 16:00 | Bibliotheek Buiten
Kosten: € 3,50
Met lampjes en batterijen maken we armbandjes of
kettingen. Leuk om te dragen op Koningsdag.
Kosten: € 3,50 Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de
klantenbalies in de nieuwe bibliotheek of direct via
iDeal Koop kaarten via iDeal

Kom gezellig eieren zoeken in boswachterij
Almeerderhout. Een leuk uitje voor het hele gezin.

info@sec-survivals.nl

http://www.sec-survivals.nl/pasen

Team OBS De Albatros

