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Agenda:
Vrijdag 22 december:
Maandag 25 december t/m
Vrijdag 5 januari 2018:
Maandag 15 januari:

Woensdag 17 januari:
Vrijdag 19 januari:
Maandag 22 januari:
Dinsdag 23 januari:
Woensdag 24 januari:

Leerlingen vrij
Kerstvakantie
Koffieochtend 8.309.15 uur
Zeemeeuwplein
Maatschappelijk
werk/wijkteam
KlassenouderbijeenKomst (ipv 10-1)
Gevleugeld podium
1/2A
MR vergadering
Leerlingen 12.00
uur vrij
Start Nationale
Voorleesdagen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
Beste ouders/verzorgers,
In de bijlage bij deze nieuwsbrief heeft u een brief
gevonden van dhr. Hans Vleerbos namens ons
bestuur met de mededeling dat ik definitief de nieuwe
directeur word van de Albatros.
Sinds het begin van dit schooljaar draai ik al mee op
de Albatros als interim-directeur en ik ben ontzettend
blij dat ik van zowel de medezeggenschapsraad als
het bestuur het vertrouwen krijg om deze mooie
school de komende jaren te mogen leiden.
Daarom spreek ik vanaf deze plek de wens uit op een
fijne samenwerking met elkaar en natuurlijk ook heel
fijne Kerstdagen en een goed en vooral gezond 2018!
Luc de Boer

KERST
Het waren weer 2 drukke maar gezellige weken
rondom de Kerstperiode waarbij we weer heel
dankbaar zijn voor alle hulp die we hebben gekregen
van ouders bij het helpen met het maken van de
kerststukjes, mee gingen naar Ranzijn met groep 8
om daar kerststukjes te maken, ouders die
meegingen met leerlingen van groep 7 om

kerstkaarten rond te brengen en natuurlijk iedereen
voor de heerlijke gerechten bij het Kerstdiner! De
kinderen, leerkrachten en hulpouders, hebben ervan
genoten. Dit was gelijk de afsluiting van het eerste
halve schooljaar. Wij wensen iedereen hele fijne
kerstdagen en een gezond en fantastsich 2018.

ZIEKE LEERKRACHTEN - PUZZELEN
Afgelopen week kampten we met 2 zieke leerkrachten
juf Irene en juf Sylvia. De groep van juf Irene hebben
we maandag verdeeld en juf Karin kon gelukkig de
groep van juf Sylvia opvangen. Dinsdag konden we
een invaller uit de invalpool krijgen (dit kost de school
veel extra geld) voor de groep van juf Irene en werd
de groep van juf Sylvia verdeeld. Juf Karin heeft in de
middag kerststukjes met deze groep gemaakt.
Gisteren is groep 6a verdeeld in verband met de
afwezigheid van juf Lieselotte en door afwezigheid
van juf Desiree stond juf Esther gisteren zelf voor de
groep. U ziet, het is soms een heel gepuzzel om te
zorgen dat we geen groepen naar huis moeten
sturen. Bij afwezigheid van de leerkracht van groep 4
en groep 1 waren de duopartners gelukkig bereid om
extra dagen te komen werken om de continuiteit
binnen de groepen te waarborgen.
Veel scholen kampen met zieke leerkrachten en er
zijn te weinig (goede) invalleerkrachten beschikbaar
helaas, vandaar ook dat wij de overheid wakker willen
schudden om het vak van leerkracht meer te
waarderen en zo meer studenten kiezen voor het
onderwijs. Wij hopen dat na de kerstvakantie iedereen
weer in goede gezondheid aan het nieuwe jaar kan
beginnen!

KLASSENOUDERBIJEENKOMST
De klassenouderbijeenkomst van 10 januari wordt
verschoven naar 17 januari. Wij hopen dat dit voor u
geen problemen is. De stand van zaken tot nu toe zal
dan worden besproken, wat algemene zaken rondom
het Midzomerbuurtfeest en nieuw bij ons op school
waarschijnlijk een Paas/Lentefeest.

BUURTWHATSAPP
In bijna elke wijk van Almere-Buiten is een BuurtApp
actief. Een Appgroep opgezet vóór bewoners dóór
bewoners. Ondersteund door Politie Almere Buiten en
de gemeente Almere.
Geen gezelligheid, maar alleen ingezet bij verdachte
situaties in uw wijk of een zoekactie waarbij de politie
onze hulp inzet. U kunt er dus vanuit gaan dat een
melding op de App altijd om iets dringends gaat
waarbij we met elkaar de buurt veilig kunnen houden.
In de afgelopen jaren is gebleken dat in de wijken
waar een BuurtApp actief is, minder inbraken of
incidenten zijn. Maar december is en blijft een
onrustige maand met veel (illegaal) vuurwerk,
vernieling en inbraken. Helaas ook in Almere-Buiten.
Maar met elkaar kan de omvang zeker minder
worden. Want hoe meer mensen zich aanmelden voor
de App, hoe groter de pakkans. En in vele gevallen
slaat een zorgvuldige dief een waakzame buurt over.
Ook rondom de scholen is het vaak onrustig rondom
de Kerstvakantie. Vernieling van ruiten, hekwerk,
vuilnisbakken of speeltoestellen is aan de orde van de

dag. Scholen draaien deels voor deze kosten op en
dat gaat ten koste van onderwijsgeld. Zonde!
Nu is dan ook het perfecte moment om u aan te
melden voor de BuurtApp in uw buurt en samen met
uw buren uw buurt veilig te houden. Aanmelden is
heel simpel, maar verschilt per wijk. Op de website
https://veilig.almere.nl/veilig/buurtappgroepen/ ziet u
waar u zich aan kunt melden voor uw wijk.
Op zaterdag 16 februari kunt u op het Globeplein een
gratis sticker ophalen bij het kraampje van de
buurtpreventie om te laten zien dat u meedoet aan de
BuurtApp. Ook kunt u er terecht voor meer informatie
bij één van de beheerders.

BETALING OUDERBIJDRAGE
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 (zoals afgelopen week voor de groepen 1
t/m 4 met Sinterklaas en komende week voor de
groepen 5 t/m 8 met Kerst en er nog meer volgen
gedurende het jaar), Kerst (kerstcadeautje leerlingen,
servetten, kerstgroen, kerstvoorstelling 5 t/m 8
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 DE KERSTVAKANTIE
KAARSJESWANDELING OP
STADSLANDGOED DE KEMPHAAN
Workshop, Wandeltocht
Doe mee aan de Kaarsjeswandeling op zondag
23 december van 17.00 - 19.00 of van 19.00 21.00 uur. Leuk voor de hele familie!
Doe mee met een van de veelzijdige sportieve
activiteiten op het ijs en warm jezelf daarna op met
een heerlijk kop chocolademelk met poffertjes.
Winter Village Almere biedt bezoekers de
mogelijkheid om elkaar op een unieke plek te
ontmoeten in een mooie en bovenal gezellige
winterse sfeer. Kom je ook?

De wandeling start om 17.00 en 19.00 uur. Doe je
mee aan de wandeling van 17.00 uur? Dan kun je je
eigen lampion knutselen in buitencentrum
Almeerderhout. Dit kun je aangeven tijdens het
boeken. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail.
http://www.kemphaan.nl/
almeerderhout@staatsbosbeheer.nl

Om te kunnen schaatsen op de buiten ijsbaan van
Winter Village Almere heb je een toegangskaart
nodig, die je zowel aan de kassa als online* kunt
kopen. Entree ijsbaan: € 7,00 per persoon (voor de
duur van 2 uur)
Schaatshuur: Gratis
Verhuur schaatsen van maat 28 t/m maat 50, voor
de allerkleinsten zijn er stabiele glij-ijzers in
bruikleen. Je mag ook gebruik maken van je eigen
schaatsen. Let op: geen Noren of klapschaatsen.
http://www.wintervillagealmere.nl/

X-TRA MARKT IN KERSTSFEER ALMERE
CENTRUM
Braderie
Kom zondag 24 december tussen 12.00 en 17.00
uur naar de kerstmarkt op het Stadhuisplein en
Stadhuispromenade in Almere Centrum.

KNUTSELEN BIJ STAATSBOSBEHEER
Workshop
Van 27 t/m 29 december en 2 t/m 5 januari kun
je elke middag tussen 13.30 - 15.30 uur in
Buitencentrum Almeerderhout een winter
knutsel maken voor €3,-.

Een kerstmarkt met ook nog gezellige muziek:
ideaal om nog extra in de kerstsfeer te komen en
wellicht je laatste cadeautjes aan te schaffen!

WINTER VILLAGE ALMERE
Culinair
Dit jaar tovert Winter Village Almere het Forum
om tot een winters dorp. Kom vanaf 15
december naar de sfeervolle openlucht ijsbaan
en proef de winterse gezelligheid!

Van 27 t/m 29 december en 2 t/m 5 januari kun je elke
middag tussen 13.30 - 15.30 uur in Buitencentrum
Almeerderhout een winter knutsel maken voor €3,-.
Dit zal plaats vinden in de zaal “De Beverburcht”.
Wil je zeker zijn van een knutselplek? Meld je dan
even aan via almeerderhout@staatsbosbeheer.nl of
036 – 538 4416. Kom je met een groep? Laat het
even weten.

PROOST OP HET NIEUWE JAAR BUITENCENTRUM ALMEERDERHOUT

Kaarten zijn vanaf € 12,- verkrijgbaar aan de
circuskassa op locatie. De circuskassa is iedere
voorstelling dag geopend van 11.00 tot 12.00 uur en
vanaf één uur voor aanvang van iedere voorstelling.
Er zijn vandaag kortingsbonnen uitgedeeld.

Culinair
Beleef op Nieuwjaarsdag de Almeerse Bossen.
Maak eerst een rit met de beverbus en daarna
een Toost met iets lekkers bij restaurant
Buitengewoon Lekker.

Begin het nieuwe jaar goed, beleef op
Nieuwjaarsdag de Almeerse Bossen.
Maak eerst een rit met de ecokar en daarna een
Toast met gewoon Lekker. Genietend met een
hapje. Prosecco op het Nieuwe Jaar bij restaurant
Buitengewoon Lekker.

Wij wensen u

Dieet wensen? laat het ons weten!
Boeken! Klik op informatie.

KERSTCIRCUS ALMERE
Circus
Kom naar Kerstcircus Almere: anderhalf uur
durend spektakel van het hoogste niveau en
leuk voor de hele familie!

Naast de paarden, pony’s, ezels, alpaca’s, koeien en
zelfs een dressuur met dwerggeitjes spelen humor en
acrobatiek een grote factor in de show. Vrolijke
clowns zorgen voor lachsalvo’s in de tent. De
charmante Miss Loreen laat zien dat naast het
klassieke jongleren met de handen, het ook met de
voeten kan. Natuurlijk heeft de show een spectaculair
einde; Mister Vulcano speelt met vuur, eet vlammen
en spuwt als een draak metershoge vuurfonteinen!
De voorstelling wordt gedeeltelijk begeleid door een
eenmansorkest. Voor het andere deel is het moderne
muziek die de acts ondersteunt. De ultramoderne
lichtinstallatie en het gelikte decor in kerstsfeer maken
de ambiance compleet.

En zien u graag weer op
8 januari 2018

