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VEILIG NAAR SCHOOL

Agenda:
Dinsdag 30 oktober:
Donderdag 1 november:
Maandag 5 november:
Dinsdag 6 november:
Donderdag 8 november:
Vrijdag 9 november:
Dinsdag 13 november:
Donderdag 15 november:
Vrijdag 16 november:

Excursie 5A PIT
Excursie 5B PIT
8.30 u koffieochtend
Opstap
Excursie 6A PIT
Excursie 6B PIT
Gevleugeld podium 8A
Excursie 7A PIT
Excursie 7B PIT
Gevleugeld podium 3A

DEUREN!!
In verband met de veiligheid van uw kinderen worden
de achterdeuren en zijdeuren in de ochtend om 8.35
uur op slot gedaan en in de middag om 13.20 uur. Wilt
u nadat deze deuren dicht zijn gedaan de school via de
hoofdingang verlaten. Ook als u tussendoor op school
helpt of uw kinderen op komt halen voor het een of
ander, dan altijd ook via de hoofdingang naar buiten.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

EXCURSIE VEILIGHEIDSMUSEUM PIT
Na de herfstvakantie gaan de bovenbouwgroepen naar
museum PIT. Dit in verband met het DIDO-thema
Hulpdiensten. De leerlingen zullen met bussen
vervoerd worden. Om 9.30 uur worden de leerlingen
opgehaald en zijn om 12.00 uur weer terug op school
(hopelijk zonder vertraging).

SPONSORLOOP TBV SCHOOLPLEIN
Wij, kinderen/leerkrachten en veel ouders, willen graag
onze twee schoolpleinen groener, kleurrijker,
mileubewuster, actiever, uitdagender, spannender
maken. Om dit op te knappen en te verbeteren hebben
we geld nodig. Daarom zullen de leerlingen in de week
van 5 t/m 9 november tijdens de gymlessen een
sponsorloop houden.
De leerlingen krijgen hiervoor vandaag een enveloppe
mee naar huis met een sponsorformulier. Wij hopen
natuurlijk een mooi bedrag bijeen te lopen. Het zou
natuurlijk geweldig zijn als de leerlingen na schooltijd
ook een leuke/uitdagende plek hebben om buiten te
spelen.

Veel kinderen komen alleen naar school en moeten de
busbaan oversteken. Vaak letten ze dan alleen op de
stoplichten en vergeten ze om, voordat ze oversteken,
naar links/rechts te kijken. Afgelopen maandag zag een
leerkracht bijna een leerling onder de bus komen omdat
na het passeren van een bus er van de andere kant
ook nog een bus aan kwam en het stoplicht wel op
groen stond voor haar en zij dus overstak. De fout van
de buschauffeur natuurlijk, maar toch… voorzichtigheid
geboden dus. Veel bussen hoor je bijna niet aankomen
omdat ze op electiciteit rijden. Wilt u uw kinderen erop
wijzen dat ze altijd naar links en rechts kijken voordat
ze oversteken.

BIJEENKOMST OPSTAP
Wilt u
-

uw kind meer stimuleren in haar of zijn (taal)
ontwikkeling?
ideeën uitwissen over de (taal)ontwikkeling met
andere ouders?
de band met uw kind versterken door het doen
van activiteiten?

Dan is Opstap iets voor u!
Opstap is een programma voor ouders met kinderen
van 4 tot 6 jaar die naar school gaan. 1x per week
komen ouders naar een bijeenkomst samen met
andere ouders. De bijeenkomsten worden begeleid
door een pedagogisch medewerker van De Schoor.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u tips en adviezen voor
activiteiten en spelletjes die u thuis met uw kind kunt
doen. Doordat de activiteiten en spelletjes zowel thuis
als op school worden herhaald leert uw kind
spelenderwijs heel veel.
U kijkt samen met andere ouders terug hoe het thuis
gegaan is.
Welke activiteiten waren leuk en leerzaam om te doen?
Misschien heeft u tips voor andere ouders!
Op maandag 5 november a.s. is er een
informatiebijeenkomst van 8.30-9.30 uur bij ons op
school. U bent van harte welkom.
Meer informatie: Sebnem Koldas 06-52421774

GEEN HONDEN RONDOM DE SCHOOL
Helaas zijn de verbodsbordjes, die aan verschillende
lantaarnpalen hingen, van verboden voor honden,
verdwenen. Er geldt een algeheel aanwezigheid verbod
om onze school en schoolplein voor honden.
Onderstaand kunt u via de link de hondenkaart bekijken
van onze omgeving. Wij verzoeken u niet met honden

op of om het schoolplein/de school te komen. Sommige
kinderen zijn er bang voor, allergisch en dergelijke.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
https://www.almere.nl/wonen/dieren/honden-enhondenkaart/

TIPS VOOR DE HERFSTVAKANTIE!!

(Alleen tijdens het midzomerbuurtfeest zijn de honden
van juf Irene op een afgebakend stukje aanwezig).

Zaterdag 20 oktober 2018 van 12.00-16.00 uur
Almere
Kom op 20 oktober met je kleuterkabouters. Op deze
dag staat hier alles in het teken van kabouters.

HERFSTWANDELING GROEP 1/2B
Groep 1/2B heeft woensdag een gezellige
herfstwandeling gemaakt samen met de juf en een paar
ouders. Ze hebben van alles ontdekt onderweg en gaan
van de takken die ze ook hebben gevonden een heel
groot spinnenweb maken….ieewwww.

KABOUTERDAG IN DE ALMEERSE
BOSSEN

Speciaal voor de kinderen worden er verschillende
kabouteractiviteiten georganiseerd. Luister naar de
mooiste kabouterverhalen, wordt geschminkt als échte
kabouter, knutsel je eigen kabouter van hout én ga op
stap om kabouters te zoeken in het bos.
almeerderhout@staatsbosbeheer.nl
http://bit.ly/2ID8BVs

KIDS: FUN & SCIENCE

OUDERBIJDRAGE 2018-2019
Onderwijs in Nederland is gratis. Het geld dat wij van
de overheid krijgen is alleen voor de aanschaf van
leermiddelen, inventaris en klein onderhoud van het
gebouw, inhuren van invallers, salaris personeel.
Omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van
kinderen om, naast het leren, de leerlingen ook
cultuureducatie, door middel van voorstellingen in- of
buiten de school, aan te kunnen bieden, natuureducatie
door middel van excursies, Sint- en Kerst-/Lentefeest te
kunnen vieren, afscheid groep 8, workshops en
sportdag te kunnen organiseren etc. zijn wij
genoodzaakt een “vrijwillige” eigen bijdrage per kind
hiervoor te vragen (dit geld wordt dus niet gebruikt voor
potloden en dergelijke) van € 22,50 per leerling.
Om het schoolreisje te organiseren is een verplichte
bijdrage van € 32,50 vastgesteld voor de groepen 1 t/m
7. (Het grootste gedeelte hiervan gaat naar het
busvervoer).
De kosten voor het 3-daagse kamp van groep 8 zijn: €
87,50
Wij verzoeken u het te betalen bedrag per kind zo
spoedig mogelijk over te maken op onze rekening.
Groep 1 t/m 7 totaal € 55,Groep 8 totaal € 110,ASG inz. De Albatros
NL22INGB0000 060637
Onder vermelding van de naam van de leerling(en) en
groep(en)
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Zondag 21 oktober 2018
Almere
Zondag 21 oktober zijn er leuke Fun & Science
activiteiten op diverse locaties in Almere Centrum.
Op het Stationsplein, Forum en Esplanade kun je van
alles leren over de laatste technische ontwikkelen,
zoals Augmented Reality (AR), waarmee je iemand op
afstand kunt laten kijken en werken. Door AR kun jij
Bito de aap helpen om de vijf problemen in zijn CVketel op te lossen. Want nu zijn CV ketel stuk is moet
hij met koud water douchen en dat vindt Bito niet fijn!
Bito hoopt op jouw hulp en kennis.
Van 13.30 tot 16.30 uur Almere Stad

KIDS HERFSTDAG
Zondag 21 oktober 2018 van 12.00-16.00 uur
Almere
Kom je zondag 21 oktober naar Buitencentrum
Almeerderhout? Tijdens deze Herfstdag zijn er leuke
kinderactiviteiten te doen.
De herfstdag is speciaal voor kids vanaf 6 jaar. In de
herfst kun je in de natuur namelijk veel zien en beleven!
Tussen 12.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen (onder
begeleiding) knutselen, appels poffen & marshmallows
roosteren. Natuurlijk zit hier ook een glaasje limonade
bij!
Wil je meer doen deze dag? Dat kan! In de ochtend kun
je mee op avontuur het bos in (link bosavonturen)
En in de middag een paddenstoelenwandeling (link
paddenstoelenwandeling) door de Almeerse bossen.
Kortom genoeg te beleven deze dag.

ALS IK LATER GROOT BEN - DE
BRIEVENBUS

TECHKIDS: ANIMATIE, EEN
GESCHIEDENIS IN DRIE LESSEN (8+)

23 oktober 2018 | Elke week | Stad, Buiten en Haven

23 oktober 2018, 10:30 t/m 25 oktober 2018, 12:00 |
Bibliotheek Stad, het nieuwe lokaal

Kosten: Gratis

Kosten: € 10,-

‘Als ik later groot ben’ is een project dat als doel heeft
de vragen en behoeftes van kinderen en jongeren nog
beter te verbinden met het aanbod in de stad.
Wij vinden dat iedereen moet kunnen worden wat hij
wil. Maar daarvoor heb je soms sportles, bijles, een
laptop of iets anders nodig. Wil jij dat aanvragen? Dat
kan! De brievenbus is er voor alle kinderen en jongeren
uit Almere die een vraag hebben of een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Er zijn veel partijen in Almere
die zich inzetten om te helpen. Deze partijen zijn
verbonden in de brievenbus.
De Brievenbus
Je kunt je vragen posten in de brievenbus (via
WhatsApp, SMS of Facebook of een echt kaartje in de
brievenbus in de bieb!). Aan de hand van jouw vraag
gaan we graag met je in gesprek. Hierbij zoeken we
samen naar een oplossing en kijken we welke partijen
uit Almere je kunnen helpen met je droom.
De brievenbus komt ook langs in de wijk om kennis te
maken met kinderen en jongeren uit Almere. Je kunt
ons op verschillende activiteiten in de wijk tegenkomen,
wie weet zien we je daar! Je kunt ook gezellig
langskomen voor een praatje of om je vraag te stellen,
wij zijn op meerdere plekken te vinden:





Maandagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur in
de bibliotheek van Almere Stad (Stadhuisplein 101)
Woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur in
de bibliotheek van Almere Buiten (Baltimoreplein 112)
Woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur in
de bibliotheek van Almere Haven (Markt 41)
Donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur aan
de Regenboogweg 45 in Almere Buiten
Voor meer informatie kun je ook de website
bezoeken: www.alsiklatergrootbeninalmere.nl of naar
de Facebookpagina.

Leer in drie opeenvolgende dagen de beginselen van
het animeren.
In drie opeenvolgende dagen ga je aan de slag met de
beginselen van het animeren. Eerst zoals het vroeger
werd gedaan, daarna gaan je met de computer verder.
Op de tweede dag leer je hoe je vectortekeningen
maakt, die we op de derde dag gebruiken om te
animeren.
De workshop vindt plaats op dinsdag 23, woensdag 24
en donderdag 25 oktober van 14.30 - 16.00 uur.

Kosten: € 10,Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

PEUTERBIOS: STIP EN VLEK
25 oktober 2018, van 09:30 tot 10:30 |
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal
Kosten: € 6,- p.p.
Elke laatste donderdag van de maand.
Beleef je allereerste bioscoopervaring in de PeuterBios:
gedempt licht, zachter geluid en de film duurt korter of
bestaat uit meerdere verhaaltjes.
Stip en Vlek: Stip is gestipt en Vlek is gevlekt en ze
kunnen allebei niet stilzitten. Ze houden van picknicken,
de kamer behangen, piraat spelen en buitelen van het
ene avontuur in het andere. Zo bezorgen ze de jongste
filmfans een echt filmfeest.
Regie: Lotta & Uzi Geffenblad, Zweden, 2011, 47 min.
Kosten € 6,- (incl. fruithapje) Kaarten: verkrijgbaar bij de
klantenbalies in de nieuwe bibliotheek of direct via
iDeal.
Koop kaarten via iDeal

HERFSTVAKANTIE: SPELLETJESMIDDAG!
(6+)
25 oktober 2018, van 13:30 tot 16:00 | Bibliotheek Stad,
de etalage
Kosten: Gratis

- lever deze vlog (op een usb-stickje) én de taart
op zaterdag 10 november (tijdens de Heel Almere
proeft dag) in bij de bibliotheek in Stad.
Sharon de Miranda, tv-kok bij het bekende programma
Binnenstebuiten, zal alle taarten en vlogs jureren.
Let op: er kan maar een beperkt aantal kinderen
meedoen dus meld je snel aan en stuur een e-mail
naar evenementen@denieuwebibliotheek.nl

TECHNIEKLAB: WATERFLESRAKET
MAKEN EN AFSCHIETEN
Het is de week van ons water, dus het Technieklab in
het Klokhuis staat in het teken van water! Daarom
kunnen kinderen van 8 t/m 12 jaar meedoen aan de
workshop waterflesraket maken en afschieten!
Kom in de herfstvakantie lekker een middagje allemaal
verschillende bordspellen spelen in de bieb. En
natuurlijk maken we het extra gezellig met muziek en
wat lekkers.
Van oude klassiekers tot de nieuwste spellen. Even niet
digitaal maar heerlijk fröbelen met pionnen, kaartjes en
papieren handleidingen. Zelf een spel meenemen? Dat
mag natuurlijk ook!
We maken het feest compleet met muziek en wat
lekkers.
Gratis, doorlopende activiteit dus kom wanneer je wil!

HEEL JONG ALMERE BAKT TAARTENBAKWEDSTRIJD (8-12 JAAR)
10 oktober 2018, 10:00 t/m 10 november 2018, 12:00 |
Bibliotheek Stad
Kosten: Gratis

Ben jij een super-taartenbakker en vind je het ook nog
leuk om te vloggen? Doe dan mee met onze
taartenbakwedstrijd.
De spelregels:
- meld je aan met een e-mail
naar evenementen@denieuwebibliotheek.nl en vertel
hierin hoe je heet en hoe oud je bent.
- bak een herfsttaart voor 8 personen en maak een vlog
(van max. 3 minuten) waarin je laat zien hoe je de taart
gebakken hebt.

Eerst maak je onder leiding van kunstenaars Erik en
Hanneke je eigen flesraket. Zet de raket in elkaar en
pimp hem zoals jij je raket het mooiste vindt. Daarna is
het tijd om naar buiten te gaan en de raket af te
schieten de ruimte in.
Natuurlijk mag je het eindresultaat mee naar huis
nemen! Reserveer vooraf, want vol = vol.
Deze workshop is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar!
Ouders moeten bij de workshop aanwezig blijven.
https://winkel.stadennatuur.nl/techniek-workshopwaterflesraket.html
voor reserveringen

KLETSNAT! IN DE HERFSTVAKANTIE
Wij gaan Kletsnat!! de herfstvakantie in. Van 22 t/m 26
oktober, 10-16 uur, kan je bij Stad & Natuur de
tentoonstelling Kletsnat!! bezoeken (gratis). Duik in de
wereld van de onderwaterdieren en leer alles over
zoetwaterdieren, met hier en daar een vreemde eend in
de bijt. Met een toverstaf in de hand leer je alles van en
door de onderwaterdieren. Deze toverstaf krijg je van
tovenaar Kletsnat. Hij woont diep in het meer en is
bevriend met onderwaterdieren, zoals de kikkes, forel
en de paling.
Als je er klaar voor bent, stap je in de draaikolk en kom
je onder de waterspiegel. Hoe lang kan een paling
worden? Hé, wat doet die ooievaar daar met zijn koppie
onder water? De eenden zijn ook onder water... en wat
doet die kikker hier?
In de tentoonstelling Kletsnat!! nemen de kinderen een
kijkje in de spannende wereld van de zoetwaterdieren
en leren op een interactieve manier welke dieren er in
de rivieren en meren van Nederland leven. De
tentoonstelling Kletsnat!! is een echte familie
tentoonstelling, leuk voor jong en oud!
Naast de tentoonstelling kan er ook een leuke
speurtocht op het landgoed gelopen worden. Leer alles
over de onder- en bovenwaterdieren op het
Stadslandgoed. Je kan de Kletsnat!! speurtocht via
onze website kopen voor €1,00 en zelf uitprinten, dan is
de speurtocht alle dagen op eigen gelegenheid te doen.

Je start voor Stad & Natuur op Kemphaanstraat 1. Of je
haalt een indianenboekje bij Stad & Natuur voor €1,50
op ma t/m vrij van 10-16 uur, deze is geplastificeerd en
moet weer terug. De speurtocht kan je binnenkort
bestellen.
Watertransformator
Weleens van een Watertransformator gehoord? Dit
mobiele laboratorium komt in de herfstvakantie van
maandag t/m vrijdag van 13-16 uur naar de Kemphaan
om daar de waterkwaliteit te testen. Help mee door zelf
water uit de slootjes op de Kemphaan te pompen en
verschillende proefjes te doen. Met
de Watertransformator kom je er achter of het water op
de Kemphaan wel schoon is. Durf jij er een slokje van
te nemen?
Watertafel
Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor
wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor
de gemeente en het waterschap, maar voor iedereen!
Met de watertafel ervaren de kinderen wat er gebeurt
als je de stad vergroent en andere materialen gebruikt.
Lekker spelen met water en ook nog eens leerzaam!
Workshops in de vakantie
Op de dinsdag en de donderdag in de herfstvakantie
zijn er leuke waterworkshops, met oa een waterdiertjes
safari en waterlessen van het waterschap. (zie
hieronder bij de activiteiten die wij ook aanraden en
meld je aan, want vol=vol!)
Neem in de herfstvakantie een duik in de Nederlandse
onderwaterwereld!
Locatie:De Kemphaan
Datum:22-10-2018
Begintijd:10:00
Eindtijd:16:00

TEAM OBS DE ALBATROS

