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KOFFIEOCHTEND AD(H)D/ADD

Agenda:
Maandag 22 januari:
Dinsdag 23 januari:
Woensdag 24 januari:
Vrijdagochtend 26 januari:
Vrijdag 2 februari:
Maandag 5 februari:

MR vergadering
Leerlingen 12.00
uur vrij
Start Nationale
Voorleesdagen
Koffieochtend
ADhD/ADD
Sluiting Nationale
Voorleesdagen
Leerlingen vrij

CITO
Komende week starten de Cito-toetsen. Wij
verzoeken u om dokter-, tandarts-, logopedie-,
ziekenhuisbezoeken in de Cito-weken niet onder
schooltijd te plannen zodat iedereen de toetsen op het
door de leerkracht geplande moment kan maken.
Wij verzoeken u ook uw kind(eren) op tijd naar bed te
laten gaan zodat ze uitgerust aan de toetsen kunnen
beginnen en er een goed beeld geschetst kan worden
van de resultaten. Bedankt voor uw medewerking.

Vrijdag 26 januari zal er in de teamkamer een
koffieochtend gehouden worden van 8.30-9.15 uur
over ADHD/ADD. Hierbij zal iemand van Passend
Onderwijs vragen beantwoorden en mogelijk
informatie geven over dit onderwerp. Tevens zal Iddo
van Bakel (ouder van Laure 4A) zijn ervaringen als
ouder van een kind met ADHD (medicatie,
begeleidingstraject etc.) met u delen en vragen
beantwoorden.
U bent van harte welkom.

GEVLEUGELD PODIUM
Vanmiddag konden de ouders/verzorgers, opa’s en
oma’s van de leerlingen van groep 1/2A genieten van
het optreden van deze groep. Mede dankzij de hulp
van ouders, die attributen hiervoor hebben
geknutseld, werd het een echte circusvoorstelling met
clowntjes, olifanten, acrobaten, tijgers etc.
Vrijdag 9 februari is de groep van juf Isabel aan de
beurt. Willen de ouders die naar de voorstelling
komen kijken zo ver mogelijk achterin gaan zitten, en
eventueel op de tafels, in verband met de groepen die
ook komen kijken. Alvast bedankt.

NATIONALE VOORLEESDAGEN GROEP 1
T/M 4
Woensdag aanstaande starten de Nationale
Voorleesdagen. Dit jaar staat het prentenboek “Ssst!
De tijger slaapt” centraal.
De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 mogen
woensdagochtend dan ook in een warme pyjama of
onesie naar school komen. Er zullen deze dagen
allerlei activiteiten op voorleesgebied plaatsvinden. Zo
zullen kinderen uit de groepen 3 en 4 gaan voorlezen
aan de kleuters; zullen alle groepen een pagina
maken van een boek dat bij de afsluiting zal worden
voorgelezen op het Zeemeeuwplein. Ouders/opa’s &
oma’s, ooms & tantes kunnen zich opgeven om voor
te komen lezen in de klas of voor groepjes kinderen,
hiervoor hangen lijsten op de deur van de klas.

SPELEN MET DE WIND
De storm van gisteren heeft voor heel wat problemen
gezorgd, maar de kleuters hebben er ook nog van
genoten door even te spelen met de wind.

NASCHOOLSE SPORT: TENNIS 3 t/m 5
Woensdagmiddag 24 januari geeft juf Patricia weer
naschoolse sport voor de groepen 3 t/m 5. Dit keer
tennis. Het inschrijfformulier hiervoor krijgen de
leerlingen maandag mee naar huis en kan tot
woensdagochtend worden ingeleverd.

BETALING OUDERBIJDRAGE
Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan,
dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen .
De kosten voor dit jaar zijn door de MR
(medezeggenschapsraad) en directie vastgesteld op
€ 55,- per leerling voor de groepen 1 t/m 7.
(€ 22,50 ouderbijdrage en € 32,50 schoolreisje)
Leerlingen die vanaf 1 januari op school komen
betalen 42,50
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
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.
(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
WINTERSE WOLLEN WANTEN
WANDELING
Dinsdag 2 januari 2018 t/m zondag 4 maart 2018
Almere
Stad & Natuur organiseert de hele winter de Winterse
Wollen Wanten Wandeling in het Vroege Vogelbos in
Almere Haven.
Heb jij ze al zien hangen? Wat raar! Wanten die in de
bomen hangen in het Vroege Vogelbos? Wat is er
aan de hand? Stad & Natuur heeft de jaarlijkse
Winterse Wollen Wanten Wandeling uitgezet. Een
speurtocht waar met wanten de route wordt uitgezet.
Deze speurtocht kan vanaf nu tot en met de
voorjaarsvakantie gedaan worden. Dus lekker naar
buiten!
De gekleurde wanten wijzen de weg en als er een
geen schapennummertje bij hangt, hoort er een doeof denkopdracht bij. Onderweg kom je van alles te
weten over de natuur in de winter, bijvoorbeeld hoe
verschillende dieren in de winter overleven, welke
vogels je ziet, wat er in de winter anders is in het bos,
etc.
De opdrachten zijn geschikt voor kinderen in de
basisschoolleeftijd, soms is de hulp van (groot)ouders
misschien nodig. Jongere kinderen vermaken zich
met het speuren naar de wanten. Ook staan er leuke

weetjes voor papa, mama, opa en oma. Al met al een
heerlijke tocht door het bos voor het hele gezin van
ca. 2 kilometer, die extra spannend is door het volgen
van de verschillende wanten. De route gaat
grotendeels over zandpaden, het kan glibberig zijn,
goed schoeisel is daarom aan te raden. Voor minder
validen is de route minder geschikt,
buggy’s/kinderwagens met dikke banden kunnen de
route wel volgen (alleen zit er één heuveltje die
moeilijkheden kan opleveren).
De route begint in de Schaapskooi en is op eigen
gelegenheid te doen. Het bijbehorende
opdrachtenblad is tegen een kleine vergoeding
verkrijgbaar bij Theeschenkerij het Eksternest of kan
gedownload worden via de website (stadennatuur.nl,
klik daarna op winkel), hiermee krijg je dan ook nog
de tweede warme chocolademelk gratis!
Theeschenkerij het Eksternest is dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00.
http://www.stadennatuur.nl/

WILDE WEETJES: LEREN VAN DE
NATUUR
Zondag 21 januari 2018
Almere
Stad & Natuur organiseert op 21 januari de Wilde
Weetjes: een mini-college met workshop over wat
mensen kunnen leren van de natuur. Kom je ook?
Al vanaf de oertijd is de mens verbonden met de
natuur en heeft de natuur de mens ook heel veel
geleerd. Want mensen denken dat ze alles al weten,
maar eigenlijk weten we niks. En het mooie is dat de
natuur alles al heeft uitgevonden. Want wist je dat we
klittenband hebben ontdekt door het plantje kleefkruid.
Of dat onderzoekers energiezuinige huizen hebben
leren bouwen door te kijken naar een
termietenheuvel?
Na de lezing van Inet gaan we met haar naar buiten
om te ontdekken wat we nog kunnen leren van de
natuur en om materialen te zoeken waarmee we een
krachtstok gaan maken. Een mooie manier om je te
verbinden met de natuur.
Inet Dunnewind (van Natuur voor Kinderen) is
natuurjuf en moestuindocent. Ze ontwerpt haar eigen
lessen, geeft les en zet nieuwe projecten op in de
buurt met het thema kinderen en natuur. Als moeder
van twee kinderen weet ze hoe heerlijk het is om met
je kids de natuur in te gaan. Buiten is altijd iets te
beleven. Ontdekken met alle zintuigen en plezier staat
voorop.
https://www.stadennatuur.nl/

TECHNIEKLAB: SLEUTELHANGERS EN
KETTINGEN
Zondag 21 januari 2018
Almere

Stad & Natuur organiseert in het Klokhuis elk kwartaal
een techniek workshop. Op 21 januari is het een
workshop kettingen of sleutelhangers maken.
Altijd al zelf met natuurlijke materialen je eigen
sleutelhanger of ketting willen maken? Leer met
verschillende technieken hoe je dit kan doen.
Hanneke en Erik Fakkeldij weten hier alles van! Je
krijgt uitleg over verschillende technieken die je gaat
toepassen, zoals branden in hout. Natuurlijk mag je
zelf nadenken over je ontwerp en leren de
workshopleiders jou hoe je dit het beste kan
vormgeven! Je gaat onder andere tekenen en
schilderen.
Natuurlijk mag je het eindresultaat mee naar huis
nemen! Reserveer vooraf via de website, want vol =
vol.
Deze workshop is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar!
Ouders moeten bij de workshop aanwezig blijven.
Zondag 21 januari 2018 Vanaf 13:00 tot en met 16:00
https://www.stadennatuur.nl/

