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Agenda:
Dinsdag 17 oktober:
Woensdag 18 oktober:

Donderdag 19 oktober:
Vrijdag 20 oktober:
Maandag 23 t/m vrijdag
27 oktober:

Afscheid huidige
overblijf
8.30 uur
bijeenkomst
Klassenouders
Leerlingen s’middags
vrij
Vrij

De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 hebben
meegedaan aan de kleurwedstrijd, waar ook 1
winnaar per klas werd benoemd.
.
Een van de winnaars was
Alisha uit groep 1/2A. Verder
gingen Serra, groep 1/2B,
Walaaya 1/2C, Matgorzata 3A
en Liam 3B er met de prijs
vandoor.

Herfstvakantie

KINDERBOEKENWEEKVOORLEESKAMPIOEN
Vandaag vond de voorleeswedstrijd plaats op het
Zeemeeuwplein, gepresenteerd door die rare heks die
vorige week ook al over het schoolplein vloog. Eerst
mocht de winnaar van groep 3, Raphael uit 3A, een
stukje voorlezen en daarna waren de winnaars van de
groepen 4 t/m 6 aan de beurt om tegen elkaar te
strijden voor de titel “voorleeskampioen van groep 4
t/m 6”. De winnaar is geworden: Lorin Ibrahim uit
groep 6B.

Traditioneel is de kinderboekenweek afgesloten met
een high tea en boekverkoop op het Zeemeeuwplein
vanmiddag.

INTERIM DIRECTEUR
De reageerperiode voor de vacature van Directeur op
onze school is inmiddels gesloten en de sollicitatieprocedure is opgestart. De huidige interim directeur
Luc de Boer zal in ieder geval tot 31 december zijn
taken als interim directeur voortzetten. Eerder was
vermeld dat hij tot de herfstvakantie zou blijven
vandaar dat wij u toch even op de hoogte brengen
hiervan.

1e KLASSENOUDERBIJEENKOMST

Daarna ging de strijd verder met de voorleeskanjers
van de groepen 7 en 8. De Voorleeskampioen, die
onze school mag vertegenwoordigen bij de volgende
ronde, is: Jessie Dorreboom uit groep 8A
Het was een hele spannende strijd. Het was leuk dat
er weer zoveel kinderen hadden meegedaan aan de
voorronde in de groepen. Deze kinderen hebben ook
allemaal een certificaat ontvangen.

Op woensdag 18 oktober aanstaande zal van 8.309.30 uur de eerste klassenouder bijeenkomst
plaatsvinden in de teamruimte. Als het goed is heeft
er inmiddels een gesprek met de leerkracht(en) en de
klassenouder(s) plaatsgevonden of heeft u komende
week een afspraak met de leerkracht(en), zodat beide
partijen weten wat er van hen verwacht wordt komend
schooljaar. Wij zijn blij dat u deze taak weer/of voor
het eerst op u wilt nemen om er samen weer een
mooi jaar van te maken voor de leerlingen en zien u
graag woensdagochtend bij de 1e bijeenkomst.

KINDERRAAD
Afgelopen weken hebben kinderen zich beschikbaar
kunnen stellen als klassenvertegenwoordiger voor de
kinderraad die we op gaan richten. De leerlingen
kunnen ideeen inbrengen, meedenken over de
invulling van activiteiten etc. De leerlingen van de
groepen ½ zullen later in het jaar aanschuiven.
Onderstaande leerlingen zijn democratisch gekozen
en stellen zich even voor.

5B Noah Valentijn
Ik heet Noah, ik ben 8 jaar mijn hobby’s zijn hip
hop – rugby – kickboks en voetbal. Ik zit in groep
5B.
Ik wil graag in de kinderraad omdat ik plannen heb
om de school leuker te maken.

Even voorstellen:
Groep ½: Senna en Ryan
3A Jaimy Rijnbeek
Hoi, ik ben Jaimy Rijnbeek. Ik zit in groep 3a. Ik
zit in de kinderraad om de kinderen op school blij
te maken. Bijvoorbeeld door koekjes en drinken in
de klas te regelen en door leuke dingen te doen
zoals buiten op het plein een parcours te maken.
Groetjes, Jaimy
3B Dalin Ibrahim
Ik ben Dalin uit groep 3B. Ik ben 7 jaar.
IK ben dit jaar nieuw op de Albatros. Vorig jaar zat
ik op de Torteltuin.
Ik vind het leuk dat ik in de kinderraad ben. Het
lijkt me leuk om met nieuwe kinderen te praten.
IK vind het ook een beetje spannend.
Groetjes, Dalin
4A Jasmine van der Zouw
Ik ben Jasmine en zit in groep 4a.
Ik ben 7 jaar en mijn hobby’s zijn schaatsen en
turnen.
Ik wil graag in de kinderraad omdat ik de kinderen
uit de klas wil helpen en de kinderen op school blij
wil maken door goede ideeën.
Het lijkt mij heel erg leuk om in de kinderraad te
zitten.
4B Vlinder Kransbrauwer
Ik ben Vlinder en ik vind het heel leuk, dat ik mee
mag doen met de kinderraad. Mijn hobby’s zijn
zwemmen en tapdance en turnen. En als je wilt
weten wat ik later wil worden… Ik wil zwemster
worden. Dit was mijn verhaal
5A Jordy Klaver
Hi ik ben Jordy en ik ben gekozen omdat ik heel
goed naar andere kinderen kan luisteren en goed
voor mezelf en anderen kan opkomen.

6A Amandeep Kour
Hoi, ik ben Amandeep iut groep 6A en ik zit in de
Kinderraad. Ik wilde in de Kinderraad omdat het
me leuk leek en omdat ik heel veel ideeën heb.
Mijn ideeën:
1. Er moet iets met de Wifi gedaan worden
2. Op het schoolplein moeten er veel meer
dingen komen
3. Gym moet 1x per week en het moet 2 uur
zijn
4. In plaats van gym moeten we 1 of 2 x per
jaar zwemmen 
Oké dit was het groetjes Amandeep
6B Giorgio Ritsma
Hi ik ben Giorgio uit groep 6B en vind het heel leuk
dat ik ben gekozen voor de Kinderraad door de
klas. Ik heb heel veel ideeën en heb er zin in om
deze als klassenvertegenwoordiger naar voren te
brengen en hoop dat ze kunnen worden uitgevoerd.
7A Maaike Hoogendoorn
Ik ben Maaike Hoogendoorn en ik zit in groep 7A
bij juf Isabel. Ik wilde graag meedoen aan de
Kinderraad omdat ik het leuk en belangrijk vind om
mee te beslissen.
7B Robin Noordhuis
Hoi ik ben Robin Noordhuis uit groep 7B van juf
Marjo. Mijn klas heeft mij gekozen voor de
Kinderraad omdat ik samen met hen wil kijken hoe
we de school kunnen verbeteren. Ik heb er heel
veel zin in.
Groetjes Robin
8A Jessie Dorreboom
Ik ben Jessie uit groep 8a. Ik wil graag in de
kinderraad omdat ik betrouwbaar en aardig ben en
ik kan goed samenwerken.Mijn beste ideeën zijn
een moestuintje op school, dan krijgt ieder kind
een eigen plantje om voor te zorgen en uiteindelijk
kunnen we er lekkere hapjes van maken. Waar dus
kookles leuk voor zou zijn.Wat heel belangrijk is
dat er schonere wc’s komen. Ik zou ook zorgen dat
er betere wifi komt in de klassen want de wifi is
soms zo slecht dat we de les soms niet kunnen
maken, en het is heel irritant om steeds naar de
tafel te lopen voor wifi, of om het opnieuw op te

starten dus dat zou ik willen veranderen. Dit zijn al
mijn verbeter punten.
8B Raya Zawia
Hallo allemaal ik ben Raya en ik zit in de kinderraad
voor groep 8B. Het lijkt mij leuk om mijn klas te
vertegenwoordigen in de kinderraad.
In de klas bespreken we dingen die we willen op
school en die neem ik dan mee naar de vergadering.
Ik heb er erg veel zin in.
Binnenkort zal de eerste vergadering van de
Kinderraad plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte.

OVERBLIJF / AFSCHEID / LIJSTEN
Via deze link
http://www.flexikids.nl/pages/inschrijfformulieren/insch
rijfformulier%20TO%20Albatros5.html kunt u zich
inschrijven voor de overblijf die na de herstvakantie
zal worden overgenomen door Flexikids. Iedereen

die van de overblijf gebruik wil maken dient
zich voor 14 oktober aan te melden via de
link, of het nu vaste dagen zijn of flexibele
opvang via de strippenkaart of af en toe.
Indien u vaste overblijfdagen heeft verloopt de
overblijf via een factuur en bent u goedkoper uit.
Flexibele opvang kan via een 10 of 20 strippenkaart
welke vooraf betaald dient te worden bij de
administratie op school.
Op dinsdag 17 oktober zal er tussen 11.00-11.30 uur
door de school en kinderen afscheid worden
genomen van de huidige overblijforganisatie.
Lijkt het u leuk om overblijfouder te worden en iets bij
te verdienen dan kunt u zich opgeven bij de
administratie of bij Flexikids.
De lijsten voor de overblijf na de herfstvakantie
hangen al op het bord. Indien uw kind vaste dagen
overblijft dan hoeft u hem/haar niet op de lijst te
zetten omdat u dit al heeft aangegeven, behalve
als ze een keer niet komen dan schrijft u de naam
op de lijst met daarachter: komt niet.
Kinderen die flexibel of individueel overblijven
dienen wel op de lijst(en) te worden
opgeschreven. Hiervoor kunt u vooraf betalen bij
de administratie of een strippenkaart aanschaffen.

VO-CAMPAGNE ONTDEK DE SCHOOL
VOOR JOUW TALENT
Onder het motto ‘ontdek de school voor jouw talent’
zorgen onze 8 vo-scholen er samen voor, dat elke
school het juiste kind bereikt en ieder kind in Almere
onderwijs krijgt waarmee hij/zij de kans heeft om het
beste uit zichzelf te halen.

Het hart van de campagne is de website
www.ontdekdebesteschool.nl Via dit portaal komt u
bij de verschillende scholen, die u kunt ontdekken via
filmpjes, foto’s, verhalen, portretten, etc. Ook is het
mogelijk om uw kind in deze online omgeving aan te
melden voor de open dag of informatieavond.
Zit uw kind in groep 8 dan heeft hij/zij al informatie
daarover ontvangen van de leerkracht. Zit uw kind in
groep 7 dan kunt u zich ook alvast een beetje
oriënteren op deze website. Want ook
ouders/kinderen van deze groepen kunnen vast een
kijkje nemen op open dagen en informatieavonden.
Ter info:
O.S.G. Helen Parkhurst heeft op dit moment ruim
2100 leerlingen en daarmee is de beschikbare
capaciteit bereikt. In schooljaar 2018 – 2019 is er
plaats voor 380 nieuwe brugklasleerlingen. Bij
meer aanmeldingen is het noodzakelijk om over te
gaan op loten. Helen Parkhurst kan komend
schooljaar 110 mavoleerlingen, 150 havoleerlingen en
120 vwo-leerlingen aannemen. Deze plaatsen worden
in eerste instantie toegekend aan leerlingen die
afkomstig zijn van een daltonbasisschool, vervolgens
aan topsportleerlingen (LOOT) op havo- of vwoniveau en vervolgens aan leerlingen met een broer of
zus op Helen Parkhurst. Bij meer aanmeldingen dan
plaatsen wordt geloot onder toezicht van een notaris.
Ouders/verzorgers hoeven hun kind niet eerder aan te
melden dan vóór 1 maart 2018. Eerder inschrijven
heeft geen invloed op de plaatsing. Bij aanmelding
geven ouders/verzorgers een tweede schoolkeuze
aan. Mocht er op Helen Parkhurst geen plek zijn en
staat als tweede keuze een school aangevinkt die
ook behoort bij het bestuur van de Almeerse
Scholengroep (ASG), dan is een plek op die school
gegarandeerd.
De school maakt uiterlijk op 20 maart 2018 per brief
aan ouders/verzorgers bekend of hun kind is
toegelaten tot Helen Parkhurst, dan wel in
aanmerking komt voor deelname aan loting. In dat
laatste geval staat daar dan ook de dag en het tijdstip
van de loting in en de dag en wijze waarop de uitslag
van de loting bekend wordt gemaakt. Meer details
over de regeling staan op www.helenpark.nl > Nieuwe
Leerlingen> Aanmelden.

OUDERBIJDRAGE
Onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch om
een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen
excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele
voorstellingen kunnen bijwonen,
Kinderboekenweek/Voorleesdagen/Grote
Rekendag/Sint/Kerst/Sportdag etc. kunnen

organiseren. De kosten voor dit jaar zijn door de MR
(medezeggenschapsraad) en directie vastgesteld op
€ 55,- per leerling (€ 22,50 ouderbijdrage en € 32,50
schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7.
Voor groep 8 € 110,- (€ 22,50 ouderbijdrage en €
87,50 kamp).
Dit bedrag kan worden overgemaakt op:
NL22 INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De
Albatros, onder vermelding van de naam van uw kind
en de groep waarin hij/zij zit.
Wij hebben het liefst dat u het bedrag in 1x voldoet
voor 10 oktober, dan bent u er ook vanaf  maar ook
in verband met de administratie. Mocht u dit niet in 1x
kunnen betalen mag het bedrag eventueel in
termijnen worden overgemaakt (rekening houdend
met de uitbetaling van de kinderbijslag)
1e termijn voor 10 oktober
2e termijn voor 10 januari en
3e termijn voor 10 april
(2x 20,- per lln en 1x 15,- voor leerlingen van de
groepen 1 t/m 7 en 2x 35,- en 1x 40,- voor lln groep
8).

TIPS VOOR HET WEEKEND
KIDS ZEEPKIST RACE ALMERE
CENTRUM
Sportevenement
Kom zaterdag 14 oktober naar het Forum in
Almere Centrum voor de 1e editie
Zeepkistenrace en moedig de deelnemers aan!
Vanaf 12.00 uur begint de race.

Kom in het weekend van 14 en 15 oktober naar
de Archeologiedagen Almere. En kom alles te
weten over de rijke geschiedenis van deze plek.
Duizenden jaren geleden leefden hier al
mensen.
Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober vindt
Archeologiedagen Almere plaats. Bezoekers kunnen
tijdens dit weekend de eeuwenoude geschiedenis van
Almere ontdekken en ervaren.
Op verschillende locaties worden feestelijke
activiteiten georganiseerd door bewoners en
organisaties, toegankelijk voor jong en oud.
Prehistorische instrumenten en hutten maken,
oersoep koken of met een metaaldetector zoeken
naar bodemschatten, tijdens Archeologiedagen
Almere is het allemaal mogelijk. Ook voor
volwassenen is er genoeg te doen. Op diverse
locaties vertellen bewoners over archeologische
vindplaatsen waaraan zij wonen en in Erfgoedhuis
Almere zijn vondsten uit de Almeerse bodem
tentoongesteld.
Dit jaar wordt er voor het eerst gebruik gemaakt van
een stempelkaart speciaal voor kinderen. Wanneer
drie locaties bezocht worden tijdens
Archeologiedagen Almere, kunnen kinderen een
gratis pannenkoek krijgen bij Smullen en Spelen! Kijk
voor de spelregels op onze flyer! Een ander primeur is
de Stad & Natuur hop-on hop-off bus! Deze bus rijdt
speciaal langs de locaties uit het programma op
aangegeven tijdstippen. Dit vergemakkelijkt het voor
iedereen om alle locaties te bezoeken.
Alle activiteiten in het programma zijn gratis te
bezoeken, tenzij anders staat aangegeven in de flyer.
Onze flyer kan op de locaties of in Erfgoedhuis
Almere worden opgehaald, daarnaast is hij ook te
bekijken op https://www.almere.nl/overalmere/historie/archeologiedagen-almere/.

SPINNENSPINSELS 5+
14 oktober 2017, van 13:00 tot 17:00 | Bibliotheek
Stad, de etalage
Kosten: Gratis, doorlopende activiteit

Met de Kids Zeepkist Race heeft Almere er een
nieuw en spannend evenement bij gekregen.
De deelnemers (tussen de 7 en 12 jaar) hebben de
afgelopen weken hard gewerkt aan de mooiste
creaties en gaan nu de strijd met elkaar aan. Wie is
het snelst van de heuvel af en bemachtigt een
podiumplaats?
Wie de snelste tijd neerzet wint een trofee van
LEGO en een verjaardagsfeest voor 8 personen bij
KAF (Kunst Almere Flevoland).

ARCHEOLOGIEDAGEN ALMERE
Open Dag

Wil jij weten wat de spinnen van mevrouw Spin voor
jou spinselen? Kom dan langs en ontdek wat haar
spinnen voor jou in petto hebben.

GRIEZELGREENSCREEN 4+
14 oktober 2017, van 13:00 tot 17:00 | Bibliotheek
Stad, de etalage
Kosten: Gratis, doorlopende activiteit

Thijs kan niet slapen omdat hij bang is in het donker.
Je weet namelijk maar nooit wie of wat je in het
donker tegenkomt! Dan ontmoet hij een spookje, dat
helemaal niet eng blijkt te zijn
Ze worden vriendjes en samen gaan ze naar het grote
kasteel. Daar ligt een klein meisje te slapen op een
bed van rozen. Het lijkt wel zijn vriendinnetje Roosje.
Zal het Thijs lukken haar wakker te maken? Na de
voorstelling is er gratis griezelig knutselen in het
nieuwscafé.

Kosten: leden € 5,-, niet-leden € 7,Stoeien met een monster? Oog in oog staan met een
grote kwijlende beer? Ronddolen door een verlaten
spookhuis?
Het kan allemaal met ons Griezelgreenscreen! Kom
poseren voor een van de drie griezelige
achtergronden en ga naar huis met jouw eigen
heldenfoto.

Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal
Voor meer activiteiten kunt u kijken op de sites van
www.denieuwebibliotheekalmere.nl
www.stadennatuur.nl

WORKSHOP 4-8 JAAR: GRUWELIJK ENG!
14 oktober 2017, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek
Buiten
Kosten: € 3,50 Hoe klinkt een zeemonster? Hoe huilt
de wind? Hoe maak je onweer?
Muzikanten Pauline en Edmund nemen je mee op
een spannende reis door donkere bossen en over
woeste zeeën. En de geluiden die hierbij horen … die
maak je zelf!
Beste ouder(s),

Kosten: € 3,50

Wilt u samen met uw kind op een leuke en
verantwoorde manier aan zijn of haar gewicht
werken?

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

Geef je dan nu op voor Cool 2B Fit!

Koop kaarten via iDeal

JEUGDTHEATER 4+: HET SPOOKJE

De voordelen op een rij:
-

15 oktober 2017, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek
Stad, de nieuwe zaal

-

Kosten: Leden € 5,- | niet-leden € 7,-

-

Begeleiding door kinderfysiotherapeut, diëtist en
sportinstructeurs
Een eigen map en app om alles in bij te houden
Alleen een eigen bijdrage van € 15,- euro per
maand
De eigen bijdrage kan door het Jeugdsportfonds
vergoed worden
Er worden leuke activiteiten georganiseerd zoals
Bounz en Sec Survival
Een leuk en afwisselend programma voor
kinderen waar plezier voorop staat.
Ook de ouders krijgen informatie en begeleiding
hoe ze hun kind het best kunnen ondersteunen.

Met dit project creëren wij samen met alle
samenwerkingspartners (de GGD Flevoland,
huisartsen, basisscholen, VO scholen,

sportaanbieders en Jeugdsportfonds Almere) een
leefstijlprogramma in Almere Buiten voor kinderen van
8 t/m 13 jaar met overgewicht of obesitas. Voor en
met het hele gezin.
Het programma voor kinderen met overgewicht is
gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en
bewegen, waarbij levensstijlverandering en
ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op
schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen acht en
dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de
individuele behoeften van het kind. Het programma
heeft vier pijlers:
- ouderparticipatie - beweging - voeding en
voedingsgewoonten - gedragsverandering
Grote kracht van het programma is de deskundige
begeleiding van zowel een diëtist,
kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit
de verschillende disciplines worden zowel ouder als
kind op een positieve manier begeleid in het traject.
036-8801191 / 06-52677732 / suzanne@slimfysio.nl
contactpersoon: Suzanne Walrave
Eind oktober gaan wij van start!

