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Agenda:
Dinsdag 19 september:
Woensdag 27 september:
Woensdag 4 oktober:
Donderdag 5 oktober:

Informatieavond
Studiedag lln vrij
Start Kinderboekenweek
staking Leerkrachten-geen
school

INFORMATIEAVOND/10-MINUTEN
GESPREKKEN
Wij hebben gelukkig veel ouders mogen begroeten
tijdens te informatieavond afgelopen dinsdag. Wij
hopen ook dat u een goede indruk heeft gekregen wat
er dit schooljaar voor uw kind(eren) te wachten staat
en een fijne kennismaking met de leerkrachten heeft
gehad.
Op 10 en 12 oktober vinden traditiegetrouw de eerste
10-minuten gesprekken plaats. Belangrijk dat er zo’n
officieel moment is om over uw kind(eren) te praten.
Goed voor u om van de leerkracht te horen hoe het
met uw kind gaat in de klas, zowel op leergebied als
op sociaal-emotioneel gebied. Andersom hecht de
leerkracht er veel waarde aan om van u te horen hoe
u zelf aankijkt tegen de ontwikkeling van uw kind …
waar u trots op bent of waar u zich zorgen om heeft.
Zo’n gesprek draagt er dan ook toe bij dat kinderen
nog beter begrepen worden en dus beter gesteund
kunnen worden in zowel de school- als thuis situatie.
Denkend aan de kinderen zijn wij als school en u als
ouder/verzorger dus wel “verplicht” om drie keer per
jaar met elkaar aan tafel te gaan zitten voor een 10minuten gesprek. Voor de 10-minuten gesprekken
van 10 en 12 oktober zullen hiervoor zeind volgende
week intekenlijsten op Digiduif komen te staan zodat
u hiervoor kunt intekenen.

KINDERRAAD
Afgelopen weken zijn we gestart met het DIDO-thema
De Albatros. Dit om vooral de nieuwe leerlingen
kennis te laten maken met onze school en zijn
gewoonten/gebruiken. Vanaf maandag zal er gestart
worden met “Broedplaats”. Wij willen namelijk dat
kinderen ook mee kunnen gaan praten over bepaalde
onderwerpen/evenementen (sportdag/Midzomerbuurtfeest/schoolplein etc.). Misschien hebben de kinderen
ook leuke ideeën die haalbaar zijn om in te voeren
binnen de school. Daarom willen we de komende
weken een Kinderraad op gaan richten waarvoor
kinderen zich verkiesbaar kunnen stellen om als
vertegenwoordiger van zijn/haar groep deel te

nemen aan deze Kinderraad/Broedplaats. Bij de
vergaderingen zal dan ook een teamlid van de
Kinderraadcommissie aanwezig zijn. De
vergaderingen zullen eens in de 6 weken
plaatsvinden onder schooltijd (ong. 30 minuten per
keer).
Uw zoon/dochter krijgt daarom, als hij/zij zich
kandidaat willen stellen, een formulier mee naar huis
om, eventueel samen met u, in te vullen. Ieder groep
zal op eigen wijze invulling geven aan hoe de
kandidaten zich preseren aan de klas en aan de
“verkiezingen”. Na de verkiezingen zullen deze
“klassenvertegen-woordigers” tijdens de afsluiting van
de Kinderboekenweek gepresenteerd worden aan de
leerlingen en leerkrachten en in een Digiduif bericht.

INGANGEN
Alleen als het regent kan de hoofdingang als ingang
gebruikt worden s’morgens en s’middags bij het
binnenkomen van de leerlingen. Op dinsdag en
donderdag wordt de hoofdingang gebruikt door de
leerlingen van Bommelstein die komen gymen en is er
via de hoofdingang geen toegang voor leerlingen van
De Albatros. De ingangen voor ouders en leerlingen
zijn de zij- en achteringangen. Als deze worden
gesloten om 8.30 en 13.15 uur kunt u wel alleen via
de hoofdingang weer naar buiten. Onder schooltijd
kunt u ook alleen via de hoofdingang naar binnen.

FIETSEN BUITEN HET HEK PLAATSEN
Er staan steeds meer fietsen van kinderen binnen het
hek. Dit is niet de bedoeling. Er zijn voldoende
fietsenrekken voor de school waarin de kinderen hun
fietsen kunnen plaatsen en vastmaken, dit ook in
verband met eventuele hulpdiensten bij calamiteiten.
Wilt u dit ook doorgeven aan uw zoon/dochter mocht
hij/zij z’n fiets binnen het hek plaatsen. Alvast
bedankt.

WIJKTEAM
Heeft / Wilt u …
• ideeën voor de buurt?
• behoefte aan activiteiten in de buurt?
• andere mensen ontmoeten?
• wel eens gedacht over vrijwilligerswerk?
• ondersteuning omdat u de grip op uw leven dreigt
kwijt te raken?
• eens met iemand praten over financiën, begeleiding,
eenzaamheid, mobiliteit, de opvoeding van uw
kinderen of over uw eigen gezondheid?
Met deze en veel andere vragen kunt u terecht bij het
wijkteam. In het wijkteam zijn professionals aanwezig
van Zorggroep Almere, De Schoor, VMCA, MEE en

de gemeente. Het wijkteam zet zich in voor het welzijn
van alle bewoners van de Fauna- Bloemen- en
Landgoederenbuurt.
Administratief spreekuur:
U kunt dan ondersteuning krijgen van deskundige
vrijwilligers, bij bijvoorbeeld bij:
• het invullen van formulieren
• het lezen en begrijpen van brieven
• informatie opzoeken op internet
• wegwijs raken op woningnet
Meer informatie over het wijkteam vindt u op
www.wijkteamsalmere.nl
Inloopspreekuren:
• dinsdag 9.30 – 11.00 uur
Buurtcentrum Het Forum
Haasweg 11
• donderdag 13.00 – 14.00 uur
Gezondheidscentrum De Binder
Edelhertweg 21
Administratief Spreekuur:
• dinsdag 11.00 – 12.00 uur
Vanaf maandag 2 oktober zal er s’middags ook een
spreekuur zijn op onze school zoals u in de vorige
nieuwsbrief heeft kunnen lezen.
Buurtcentrum Het Forum
Haasweg 11 Wijkteam
Almere Buiten ZuidWest
Bezoekadres
Buurtcentrum Het Forum Haasweg 11
1338 AW Almere
Contactgegevens
T: 14 036 E: info@almere.nl

TIPS VOOR HET WEEKEND
OOGSTFEEST 2017 DE
STADSBOERDERIJ
Markt
Voor één dag staat het erf aan het Kemphaan
pad vol met kraampjes om de oogst te vieren.
Iedereen is welkom om mee te doen. Veel
(Almeerse) producenten vertellen graag over
hun passie.
De herfst zit weer in de lucht
Kent u dat: op een ochtend geurt het buiten anders,
het licht valt anders, de zon staat merkbaar lager, de
kleuren van bomen en bloemen veranderen. Dan
komt de herfst er weer aan. Meestal met nog een
heerlijke nazomer, zoals ook dit jaar. Voor de

Stadsboer is het al volop oogsttijd. De eerste kolen en
pompoenen zijn van het land, de schuren staan vol
stro en wintervoer, dus het wordt tijd voor het
Oogstfeest! Op 23 september is het weer zover. Voor
één dag staat het erf aan het Kemphaanpad vol met
kraampjes om de oogst te vieren. Iedereen is welkom
om mee te doen. Veel (Almeerse) producenten van
jam, honing, groenten, sappen, taart, crêpes ijs, soep
en pizza vertellen graag over hun passie. En laten u
mee proeven of demonstreren hoe zij te werk gaan.
Denk bijvoorbeeld aan plantenkwekers,
houtbewerkers en wolspinners. Er zijn koeienpraatjes,
er is muziek en theater, er is gezelligheid op de
terrasjes van het OOgstcafe, en ook de Boerenmarkt
zal deze dag flink uitpakken met proeverijen en
bijzondere producten. Met het Oogstfeest sluiten we
een prachtig teeltseizoen af, en willen we stilstaan bij
de rijke oogsten die van de Almeerse akkers en uit de
Almeerse natuur zijn gekomen dit jaar.
Zaterdag 23 september van 9.30 -15.00 uur op het erf
van Stadsboerderij de Kemphaar.

2DE EDITIE WERELDFESTIVAL ALMERE
Cultureel festival
Zaterdag 23 september zijn er tijdens de
Wereldmarkt in Almere Buiten weer topartiesten
te beluisteren. Ontdekking en ontmoeting staan
centraal op het Wereldfestival.De tweede editie
van het “Wereldfestival”, nu op een mooie locatie in
Almere Buiten met veel gras, om het echte
festivalgevoel te beleven. Het Wereldfestival is een
fris multicultureel festival waarbij ontdekking en
ontmoeting centraal staan. Met heel veel muziek van
topbands en artiesten, een grote wereldmarkt, een
kinderdorp en natuurlijk lekker eten.
Een van de trekkers is ongetwijfeld het onderdeel
“Bigi Poku Toppers”, iconen uit de Surinaamse
muziek. Een 16-mans orkest speelt de allergrootste
Surinaamse hits ooit met topgastzangers. Gasten zijn
o.a. Ivan Esseboom (Funmasters) die special vanuit
Suriname overkomt voor deze show, Patrick
Tevreden (Sukru Sani), Errol Burger en Dagga
Tiendari. Uiteraard zal de Grote Trom, ook wel
bekend als de “Skratie“, niet ontbreken. De Bigi Poku
Bigband wordt gedirigeerd door trompettist/arrangeur
Setish Bindraban die al tientallen jaren een grote
bijdrage levert aan de ontwikkeling van Bigi Poku
muziek.
Ook wordt er opgetreden door o.a. de populaire band
Kasba (met leden uit Marokko en Nederland), de
Mexicaanse band Los Paja Brava (onlangs nog op
Lowlands), reggae toppers Rootsriders met hun
Tribute2 Bob Marley ,voor dit festival speciaal met de
uit Soedan afkomstige zanger Mo Ali. Ook is er
muziek uit Guinnee en Burkina Faso en zal ook
Trafassi een concert verzorgen.Van 12.00-23.59 uur
http://www.wereldfestivalalmere.nl/
Mocht u nog meer muziek willen horen dan is er
zondag nog het Hollandse Hits festival op dezelfde
locatie.

ZOMERSPEURTOCHT
Excursie
Als je tussen de 4 en 12 jaar bent en een echte
speurneus hebt, dan zoeken we jou! Kom je
deze ontdekkingstocht door het bos doen?

JEUGDVOORSTELLING 6+: KIDS OPEN
PODIUM
24 september 2017, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek
Stad, de nieuwe zaal
Kosten: Leden € 5,- | niet-leden € 7,-

Als je tussen de 4 en 12 jaar bent en een echte
speurneus hebt, dan zoeken we jou! Kom je deze
ontdekkingstocht door het bos doen?
Spelenderwijs leren jullie alles over de zomer. Hoe
ruiken planten en bloemen?
Meld je bij de balie van het Buitencentrum
Almeerderhout
Uit gespeurd?
Dan kan je bijkomen met iets te drinken en lekkers bij
Restaurant Buiten Gewoon Lekker.
Als je trek hebt in een waterijsje of een bio yoghurt
ijsje nadat je de zomerspeurtocht hebt gelopen dan
haal je dit lekkers voor maar € 1.00 per persoon! (op
vertoon van je deelnameformulier)
Iedere dag tot 30 september van 10.00-17.00 uur.
http://www.hetknaagtinalmere.nl/

Muzikanten, acteurs, goochelaars en dansers;
opgelet!
Wil je eens met je act (max. 5 minuten) op een
podium staan voor publiek? Kom dan naar het Kids
Open Podium! Mail je inschrijving
naar kantoor@theaterschoolalmere.nl Vermeld hierin
wie er meedoen en wat je gaat doen. Pas als je
bericht terug hebt gehad, is je inschrijving definitief.
Meedoen is gratis! Publiek betaalt een kaartje om
naar jou te komen
kijken.

DE 30 VAN ALMERE
Sportevenement
Op zondag 24 september kan je weer genieten
van De 30 van Almere.
op zondag 24 september staat Almere Poort in het
teken van de 30 van Almere. Dankzij het vernieuwde,
vlakke en snelle parcours dat onder andere door
Duin, het Kromslootpark en langs het
Almeerderstrand voert, is het nog meer dé ideale
voorbereidingsloop op de diverse najaarsmarathons.
Zoals gebruikelijk zijn er weer verschillende afstanden
waar de deelnemers uit kunnen kiezen. Zo is er een
prachtige ronde van tien kilometer uitgezet. Dit 'rondje
Poort' start bij de Topsporthal en voert vervolgens via
Duin, Marinahaven en Almeerderstrand richting
Gooimeerdijk West. Via de dijk duiken de lopers
uiteindelijk het Kromslootpark in om vervolgens weer
koers te zetten richting Topsporthal. Deelnemers aan
de 10 kilometer gaan trots over de finish, terwijl
deelnemers aan de 20 en 30 kilometer nog
respectievelijk één of twee rondes doorlopen. Het
parcours is vlak, snel, afwisselend en daardoor
aantrekkelijk voor zowel ervaren als beginnende
lopers.
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een kidsrun. Kinderen
kunnen deelnemen aan de 1 of 2 kilometer en lopen
dan één of twee rondes rondom de Topsporthal.
Deelnemers aan de 5 kilometer lopen een heen- en
weerparcours richting en door het Kromslootpark. Ook
dit parcours is vlak en snel.
Zondag 24 september 2017
Vanaf 10:00 tot en met 17:00
http://www.start-to-finish.nl/

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

