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Agenda:
Vrijdag 23 november:
Woensdag 28 november:
Donderdag 29 november:
Vrijdag 30 november:
Vrijdag 30 november:
Maandag 3 december:
Woensdag 5 december:
Donderdag 6 december:

Leerlingen vrij
Schoen zetten
Pietengym 1/2
Gevleugeld podium 6B
Surprise inleveren
wedstrijd
Surprise inleveren
Sinterklaas
Studiedag-leerlingen
vrij

ook nog een Sinterklaas voorstelling op het
Zeemeeuwplein.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan op 5
december de surprises uitpakken en de gedichen
voorlezen die daarbij zijn gemaakt! Deze groepen
krijgen natuurlijk wel een bezoekje van Sinterklaas die
dan ook voor deze groepen een Klassencadeau
meeneemt.
De leerlingen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te
nemen want hiervoor wordt door ons en Sinterklaas
gezorgd.

FOUTE KERSTTRUIENDAG OP SCHOOL
.

SINTERKLAAS
Wij willen alle hulpouders die ons hebben geholpen de
school in het Sinterklaasthema te versieren heel
hartelijk bedanken voor hun tijd!
Pietengym: Volgende week zullen de gymlessen weer
in het Pieten thema plaatsvinden. Als de kinderen het
leuk vinden mogen ze dan in een Pieten- of
Sinterklaaspak gymen.
Schoen zetten: Op woensdag 28 november
mogen alle kinderen hun schoen zetten op
school! Dus neem een extra schoen mee.
Pietengym kleuters: 29 november is er Pietengym voor
de kleutergroepen, ook zij mogen natuurlijk in een
Pieten- of Sintpak gymen!
Surprise: Tot vrijdag 30 november kunnen de kinderen
die mee willen doen aan de wedstrijd voor leukste
surprise, hun surprises inleveren, zodat deze
tentoongesteld kunnen worden in de halletjes. Als je
niet meedoet met de wedstrijd moet je surprise uiterlijk
maandag 3 december op school zijn.
5 december: Hij komt! Hij komt!
De kinderen gaan op 5 december eerst om 8.20 uur
naar hun eigen klas om om 8.30 uur naar het grote
plein te gaan om te kijken of Sinterklaas en de Pieten
ook op onze school langskomen! We hopen natuurlijk
van wel want we zijn ieder jaar weer blij met hun komst.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen deze
ochtend een cadeautje uitzoeken in de Schatkamer van
Sinterklaas. Voor de groepen 1/2 is er deze morgen

In ons land is Kerst een tijd van gezelligheid en warmte.
Voor kinderen in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen ziet het er heel anders uit. Voor hen zijn de
wintermaanden vaak bitterkoud en staat er geen
maaltijd op tafel.
In de magische tijd met twinkelende lampjes,
kerstballen, sneeuwpoppen, engelenhaar en slingers
kunnen wij hier wat aan doen. En wel op 14 december
in een foute trui!
Want op 14 december is het Foute Kersttruiendag van
Save the Children: duizenden mensen wereldwijd (ook
het team van De Albatros) trekken dan hun foutste
kersttrui aan voor het goede doel.
Met zo’n foute kersttrui sta je natuurlijk behoorlijk voor
gek. Maar we zouden het leuk vinden als alle kinderen
deze dag ook in een foute Kersttrui op school komen,
net als de leerkrachten. Dit kan een gewone trui zijn die
opgeleukt wordt met kerstslingers/ballen/engelenhaar
etc.
Je moet dus best een held zijn om er een te dragen.
Maar je bent pas écht een held als je in je foute
kersttrui geld inzamelt voor kinderen in nood.
Wij willen daarom ook graag ons steentje hieraan
bijdragen en daarom leveren wij onze lege flessen in op
school. Wij willen u vragen om ook uw lege flessen bij
ons in te leveren en kinderen eventueel lege flessen te
laten ophalen bij buren en familie. Het geld dat hiermee
wordt opgehaald zal dan naar Stichting Safe the
Children worden overgemaakt. De flessen kunnen in de
klas worden ingeleverd of in het winkelwagentje op het
Zeemeeuwplein worden gelegd.
Vanaf aanstaande maandag kunnen de flessen worden
ingeleverd! Alvast bedankt voor uw medewerking.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.savethechildren.nl/foute-kersttruien-dag

NASCHOOLSE GYM
SCOL/PESTEN/LEEFSTIJL/OKÉ OP
SCHOOL
Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van
sociaal-emotionele vaardigheden. Met de methode
Leefstijl worden leerlingen bewust gemaakt van de
normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze
niet op een theoretische manier maar in de praktijk.
Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei
activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met
elkaar omgaan’ versterken. Deze lessen worden
gegeven in groep 1 t/m 8. Daarnaast vullen de
leerkrachten vanaf groep 1 en de leerlingen vanaf
groep 5 2x per jaar Scol in. Dit is een
leerlingvolgsysteem met betrekking tot hun sociale
competentie. Zo krijgen we een goed beeld van hun
sociaal-emotionele ontwikkeling en wat hun behoeften
zijn. Hier zal dan tijdens de lessen aandacht aan
besteed worden.
Met de cursus Roos en Tom van Oké op school in de
groepen 1 en 2 leren de leerlingen op een speelse
manier ook hoe je met elkaar omgaat en als je iets niet
leuk vindt je “stop hou op” kunt zeggen.
Omdat de puberteit tegenwoordig niet pas op de
middelbare school begint, maar al in de groepen 7 en 8
krijgen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 de cursus
Oké op School. Dit zijn groepslessen over: Wie ben ik,
Groepsdruk, Go to VO, Criminaliteit, Sociale Media,
Pesten en Vuurwerk.
Als school hebben wij ook een Pestprotocol waarin
vastgelegd is hoe wij omgaan met pestgedrag.
Ons Pestprotocol kunt u vinden op onze website.
Als uw kind thuiskomt met verhalen over pesten of
andere sociale problematiek is het van belang dat
school hiervan op de hoogte wordt gesteld zodat wij
daar hier op in kunnen spelen.

Juf Patricia geeft woensdagmiddag weer naschoolse
gym van 12.15-13.15 uur voor de groepen 3 t/m 8:
Klimmen en klauteren.
De leerlingen krijgen hiervoor maandag een formulier
mee naar huis dat, als ze mee willen doen, voor
woensdagmiddag moet worden ingeleverd.

TIPS VOOR HET WEEKEND
MET DE PAKJESBOOT NAAR HET HUIS
VAN SINTERKLAAS (MUIDERSLOT)
Vaar zaterdag 24 november vanaf Marina Muiderzand
mee met de Pakjesboot naar het huis van Sinterklaas in
het Muiderslot!
Zoals elk jaar heeft Sinterklaas zich met zijn Pieten
geïnstalleerd in zijn Nederlandse winterverblijf: Kasteel
Muiderslot. Nog maar net bijgekomen van de lange
vaart, zijn zij als een dolle cadeaus aan het inpakken,
pepernoten aan het bakken en gedichten aan het
schrijven.
In het Muiderslot staat het paard van Sint op het
slotplein, kunnen kinderen meeschrijven aan het
langste gedicht ooit en hun Pietendiploma halen op het
oefendak.
Stap vanaf Marina Muiderzand aan boord van de
pakjesboot om in het vaste winterverblijf van
Sinterklaas een bezoek te brengen aan de Sint en zijn
Pieten.
Kaarten à € 20,= voor volwassenen en € 15,= voor
kinderen (4 - 11 jaar).
Houders van Museumkaarten krijgen korting.

MAD SCIENCE
Maandagochtend kwam de professor van de
MadScience weer langs om weer wat leuke proefjes te
laten zien.
Vanaf donderdag 10 januari kun je eventueel meedoen
aan de 6 weekse naschoolse wetenschap & techniek
cursus hier op school van 15.30-16.30 uur voor € 69,50
http://onderwijs.mad-science.nl/systeem4/
Wil je meedoen, geef je dan snel op: vol = vol
Inschrijven kan via
https://nederland.madscience.org/cursus.aspx

Let wel: De boot vertrekt stipt op het aangegeven
tijdstip, dus zorg dat je ruim van tevoren aanwezig
bent!
Bij de Marina kan voor de slagboom bij het
havenkantoor geparkeerd worden.
Aan boord is er warme chocolademelk voor de kinderen
en glühwein voor de ouderen. Vanwege de beperkte
capaciteit aan boord, is het nodig om vooraf kaarten te
bestellen.

Zaterdag 24
november 2018

11:00

15:15

Zaterdag 24
november 2018

13:15

17:45

http://www.veerdienstamsterdam.nl/activiteiten/pakjesb
oot

SINTERKLAAS BIJ SMULLEN & SPELEN

Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,-

Sinterklaas komt naar Smullen & Spelen! Daarom voor
kids een speciaal Sint arrangement op 24, 25
november, 1 en 2 december. Wel even reserveren van
tevoren.
Sint Kids arrangement:
Warme of koude choco + Pepernoten Pannenkoek +
Bol schuimpjes schepijs + cadeautje.
Programma:
12.30 uur inloop spelen / kleurplaat voor de Sint.
13.00 uur ontvangst met drankjes
13.30-14.00 uur Pannenkoek eten
14.15 uur Zingen in afwachting van de Sint.
14.30 uur Meet & Greet met Sint & Piet samen zingen
en dansen, fotomoment,
15.00 uur ijsje halen en cadeautje mee naar huis!
Prijs Sint Kids arrangement € 12,95 per kind.
Ouders en begeleiders zijn gratis, bij hen is het
arrangement niet inbegrepen.
Reserveren kan zowel bij bar, telefonisch of via de mail.
Wees er snel bij want vol=vol!
http://www.smullen.nl/

SINTERKLAASSPEURTOCHT IN HET BOS
Sinterklaas heeft gehoord dat Almere hele mooie
bosgebieden heeft. De Pieten hebben stiekem
cadeautjes in het bos verstopt. Kun jij helpen speuren
om de cadeautjes terug te vinden? Kom samen met je
ouders/verzorgers en al je vrienden dan naar
buitencentrum Almeerderhout! Je kunt de speurtocht
zelf lopen. En na afloop van de tocht mag je nog even
grabbelen. Want Sinterklaas heeft nog een leuke
verrassing voor je in het buitencentrum achtergelaten.
Voor meer informatie: klik 'meer informatie.
Iedere dag (behalve maandag) van 10-17.00 uur
http://bit.ly/2AGMeMi

GROOT ALMEERS SINTERKLAASFEEST
Theaterschool Almere nodigt dit weekend alle kids en
ouders van Almere en omgeving uit voor het
allergrootste Sinterklaasfeestje uit de buurt!

Dikkie Dik is jarig. Op tafel staat een grote taart. Dikkie
Dik neemt een hapje van de taart. Wat is dat lekker! Hij
neemt nog een hap en nog één... Dikkie Dik hou op, je
wordt nog ziek!
Maar Dikkie Dik luistert niet ... De taart is op en Dikkie
Dik moet zelf op zoek naar melk, eitjes en appels voor
een appeltaart. Maar ondeugend en nieuwsgierig als
Dikkie Dik is, gaat er van alles mis. Kan het feest wel
doorgaan? Is er wel taart voor de vriendjes van Dikkie
Dik?
‘Dikkie Dik en de taart' is een kleine, sfeervolle
muziekvoorstelling voor peuters, kleuters en hun
ouders. Het publiek wordt actief betrokken bij de
voorstelling. Er mag volop gezongen en geroepen
worden bij nieuwe originele liedjes over Dikkie Dik. Het
verhaal wordt opgebouwd rond een levensgroot boek
met originele Dikkie Dik-tekeningen van Jet Boeke.
Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,-.
Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

PEUTERBIOS: STIP EN VLEK DOEN WEER
GEK
29 november 2018, van 09:30 tot 10:30 |
Bibliotheek Stad, de nieuwe zaal
Kosten: € 6,-

In KAF wordt een vrolijke meezingvoorstelling gegeven
voor de komst van Sinterklaas! Met een spannend
verhaal, veel meezingliedjes en natuurlijk een heleboel
pepernoten verwelkomen we Sint-Nicolaas. Vergeet je
mooiste paar schoenen niet mee te nemen als je komt,
want jij kan als een van de eersten je schoen zetten in
de foyer van de Grote zaal! En ga niet te vroeg weg
want na de voorstelling staat er nog een grote
verrassing op je te wachten…
http://kaf.nl/podium/agenda/seizoen-2018-2019/grootalmeers-sinterklaasfeest/

JEUGDVOORSTELLING 2+: DIKKIE DIK EN
DE TAART
25 november 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek
Stad, de nieuwe zaal

De leukste filmochtend voor de allerkleinsten.
Speciaal voor alle kinderen tussen twee en vier jaar

is er nu PeuterBios. Het licht blijft zachtjes branden,
het geluid staat iets zachter en de film duurt korter of
bestaat uit meerdere verhaaltjes. Een eerste
bioscoopervaring voor de allerkleinsten. Elke maand
een nieuwe en leuke film, met fruithapje voor de
kinderen.
Stip en Vlek doen weer gek: de twee guitige
hangoren halen weer de dolste capriolen uit. Zo
bakken ze samen lekkere broodjes, gaan ze naar het
circus, verkleden ze zich als prinsessen en nog veel
meer. Een feest van herkenning voor de jongste
filmbezoekers.
Regie: Lotta en Uzi Geffenblad, Zweden, 2013, 40
min.
Kosten: € 6,Kaarten: verkrijgbaar bij de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal.
Koop kaarten via iDeal
https://youtu.be/ElcLHGJ6jE8

