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Agenda:
Dinsdag 5 december:

Woensdag 6 december:
Donderdag 7 december:
Maandag 11 december:
Woensdag 20 december:
Vrijdag 22 december:
Maandag 25 december t/m
Vrijdag 5 januari 2018:

Sinterklaas –
continurooster tot
14.00 uur
Leerlingen vrij
ISOP vergadering
MR vergadering
Kerstdiner van
17.30-19.00 uur
Leerlingen vrij
Kerstvakantie

SINTERKLAAS VIERING
We zijn er klaar voor! De pepernoten zijn gebakken,
de mutsen zijn gemaakt, de spieren opgerekt bij de
pietengym, de surprises zijn uitgestalt en de
schatkamer wordt bijna ingericht, (met dank aan de
vele hulpouders die hebben geholpen met bakken,
knutselen en gaan helpen met inrichten). Nu maar
hopen dat Sinterklaas de school dinsdag weer kan
vinden!
Als u het leuk vindt kunt u vanmiddag van 15.15
uur tot 16.00 uur nog even komen kijken naar de
tentoonstelling van de surprises die door de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn gemaakt. Er
zitten weer prachtige kunstwerken bij.
Dinsdag gaan de kinderen eerst naar hun eigen klas
om 8.20 uur. Daarna zullen ze worden opgehaald om
naar het grote plein te gaan in afwachting van zijn
komst.
Ouders mogen natuurlijk komen kijken bij de intocht
op het plein. Mocht het slecht weer zijn dan zal de
aankomst binnen plaatsvinden en kunnen er helaas
geen ouders bij aanwezig zijn (behalve de ouders die
helpen deze dag). Er is een continurooster tot 14.00
uur. De kinderen moeten deze dag naast het 10-uurtje
ook een lunch mee naar school nemen.
Natuurlijk krijgen ze deze dag ook drinken en lekkers
op school.

De groepen 1 t/m 4 krijgen deze dag een voorstelling
te zien van Theater Kwadrant: Sinterklaas en de
verdwenen pakjes. Zonder de betaling van de
ouderbijdrage kunnen we dit soort voorstellingen niet
plaats laten vinden!

ALMEERSE KEI!
Hallo allemaal,
Ik ben Ilyas één van de Almeerse keien van 2017.
De Almeerse kei is een prijs of kinderlintje die
werd uitgereikt door de burgemeester. We gingen
ook met de burgemeester vloggen, zie de vlog
hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=NPojCale0Sg&s
ns=em
We kregen allemaal een beker en een oorkonde en
daarna was er een limonadeparty met echte DJ’s.
Juf Irene was ook gekomen, dat vond ik heel tof en
meester Wim was er ook.
Iedereen bedankt voor het stemmen op mij!!!
Groetjes van Ilyas

GEZOCHT! OUDE PUZZELS
Juf Lieselotte en Mischa zijn op zoek naar puzzels die
niet compleet hoeven te zijn. Zij gaan hier iets leuks
mee doen voor Kerst, wat … dat gaan we nog zien.

NASCHOOLSE ZANGLES
1e

Gisteren was de van een reeks van 5/6 naschoolse
zanglessen. De kinderen waren heel enthousiast en
werken samen met de kinderen van de naschoolse
danslessen, die in het Forum zijn op maandagmiddag,
en de naschoolse theaterlessen bij De Architect, toe
naar een voorstelling. Spannend!
Donderdag 7 december is er om 16.45 uur een korte
informatiebijeenkomst voor de ouders van de
kinderen die meedoen aan de zanglessen over
Luilekkerland en de voorstelling. Wij hopen dat u
daarbij aanwezig kunt zijn. Het duurt ongeveer 30
minuten.

NASCHOOLSE TYPELESSEN
In februari starten wij voor de tweede keer met de
typecursus bij ons op school.
In onze digitale wereld is het gebruik van een
computer voor kinderen heel gewoon en goed, snel
en veilig kunnen typen hoort daarbij.
Blind typen heeft grote voordelen:
 veel gemak op de middelbare school;
 snel en foutloos typen levert tijdwinst op;
 minder kans op lichamelijke klachten;
 de aandacht is bij de lesstof in plaats van het
toetsenbord, wat de kwaliteit ten goede komt.

(sinterklaascadeautjes onderbouw/groepscadeau
bovenbouw, schoencadeautjes, pepernoten/drinken,
voorstelling etc.) /Kerst (kerstcadeautje leerlingen,
servetten, kerstgroen, kerstworkshop groep 8 etc.)
Sportdag (inhuur clinics, eten/drinken, huur
sportvelden) 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
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
De cursus bevat:
 12 klassikale lessen;
 online programma om thuis 5x per week te
oefenen;
 controle en begeleiding bij het oefenen thuis;
 Afsluitend examen met diploma of certificaat.
De lessen zijn op vrijdag middag van 15:30 - 16:15
uur.

SINTERKLAAS IN DE FOODPASSAGE
Bekendmaking winnaars kleurplatenwedstrijd in
de Foodpassage door Sinterklaas en 5 Pieten.
Aanvang 13.45 uur
Na het uitreiken van de prijzen gaat Sint naar zijn
woonkamer in de Passage en daar een workshop met
de kinderen doen.

In schoolvakanties en op andere vrije dagen zijn er
geen lessen.
De kosten bedragen 140,- euro per cursist. Bij
inschrijven en betalen voor 1 december 2017 ontvang
je 12 euro korting en betaal je dus 128 euro.
Meer informatie is te vinden op
www.lerentypenalmere.nl Hier kun je ook inschrijven.
Voor vragen kun je bellen of mailen.
Opleidingscoördinator: 06-23490683

MET SINTERKLAAS OP DE FOTO

lerentypen@decomputerdienst.nl

2 december 2017, van 12:30 tot 13:00 | Bibliotheek
Buiten en van 13.30 tot 14.00 uur in Bibliotheek Stad
Kosten: Gratis

OUDERBIJDRAGE
Er zijn al veel ouders/verzorgers die de ouderbijdrage
hebben overgemaakt, maar mocht u de ouderbijdrage
nog niet hebben voldaan, dan verzoeken wij u dit zo
snel mogelijk te doen omdat wij anders geen
excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele
voorstellingen kunnen bijwonen, Sint

Sinterklaas komt speciaal voor alle kinderen naar de
bibliotheek. Je kunt hem ontmoeten en zelfs met hem
op de foto! Je krijgt een kaartje met informatie waar
en hoe je de foto’s kunt vinden.

JEUGDTHEATER: SINTERKLAAS IN DE
BIBLIOTHEEK 3+
3 december 2017, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek
Stad, de nieuwe zaal
Kosten: Leden € 5,- | niet-leden € 7,-

Zondag 3 december van 13.00-16.00 uur:
'statische elektriciteit 'voor kinderen van 8-12 jaar.
Heb je wel eens een schok gekregen zonder dat er
een elektrisch apparaat of stopcontact in de buurt
was? Dan was je statisch geladen.
Kinderen experimenten met statische elektriciteit
die ontstaat door wrijving. Hiervoor maken ze
gebruik van huis-tuin-en-keukenmateriaal. Maar
ook met een heuse Van De Graaff generator; wiens
kapsel kunnen we met statische lading veranderen
in dat van Albert Einstein??
https://www.stadennatuur.nl/

Tip van juf Karin
Drie pietjes zijn de Sint kwijt. Zijn ze expres
achtergelaten door Sinterklaas omdat ze niet goed
zijn in pietengymnastiek? Of is er iets anders aan de
hand?
Kom de pietjes helpen en ontdek hoe alles toch nog
goed afloopt. Een muzikale Sinterklaas voorstelling
voor het hele gezin i.s.m. Theaterschool Almere. Na
afloop kun je Sinterklaas een hand geven, ligt er een
kleurplaat voor je klaar en wie zoet is … krijgt lekkers!

Kosten: leden € 5,- | niet-leden € 7,Kaarten zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

KLOKHUISLAB
Doe mee aan het Klokhuislab in het Klokhuis op
de eerste zondag van de maand, voor
verschillende leeftijden.

Elke maand doen we op de eerste zondag van de
maand leuke proefjes in Het Klokhuislab met Mad
Science! De professor van Mad Science komt dan
langs met leuke proefjes, hij doet ze voor en
natuurlijk ga je ook zelf aan de slag als echte
professor.

Heb je altijd al yogales willen nemen maar komt het
er nooit van?
Wij bieden in de Cultureel centrum de Glasbak Yinyogalessen aan.
Elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11 uur.
Yin yogales is een heerlijke les met de nadruk op
ademhaling en ontspanning, zowel geestelijk als
lichamelijk. Na deze ochtend les kan je er weer de
hele dag tegen aan.
Voor meer info en aanmeldingen mail naar:
Jouetta@online.nl

