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Agenda:
Vanaf maandag 27 nov:
Woensdag 29 november:
Donderdag 30 november:
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:

Pietengym
Schoen zetten
Surprise inleveren
Sinterklaas –
continurooster tot
14.00 uur
Leerlingen vrij
ISOP vergadering
MR vergadering
Kerstdiner van
17.30-19.00 uur
Leerlingen vrij
Kerstvakantie

STAKING OP 12 DECEMBER?
Op dinsdag 12 december a.s. zal waarschijnlijk weer
door medewerkers in het primair onderwijs in
Nederland worden gestaakt. De enorme werkdruk en
de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er
in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel
leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe
leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat
we nu al kampen met een lerarentekort dat in de
aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front
(waaronder de PO-Raad) hebben op dinsdag 7
november een ultimatumbrief voor nieuwe acties
overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs. De
organisaties verwachten uiterlijk in de week van 5
december een antwoord van Slob op de vraag hoe
het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in
het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te
verlagen. Zo niet, dan roepen de vakbonden een
landelijke staking op 12 december uit.
Bij een 1e peiling onder de medewerkers op de
Albatros werd duidelijk dat de stakingsbereidheid
groot is en dat, als de staking doorgaat, de deuren
van de school die dag gesloten blijven.
Helaas weten we pas op dinsdag 5 december a.s.
zeker of de staking doorgaat, maar via dit bericht wil
ik alvast een vooraankondiging doen van de mogelijke
staking op dinsdag 12 december a.s., zodat u niet te
laat voor een voldongen feit wordt geplaatst en u
voorzorgsmaatregelen kunt treffen i.v.m. de opvang
van uw kind(-eren).

Indien een leerkracht zich afmeldt vanwege ziekte
kijken we eerst of er intern mogelijkheden zijn voor
opvang van de groep. Zijn deze er niet, dan gaat op
de Albatros het zgn. noodrooster in. Dit houdt in dat
de betreffende groep de 1e dag van afwezigheid van
de leerkracht wordt verdeeld over de andere groepen.
Binnen de Albatros kunnen we maximaal 2 groepen
verdelen. Is de afwezige leerkracht, leerkracht van
groep 1-2, dan bestaat de mogelijkheid dat we de
ouders van de 4-jarigen uit die groep vragen hun kind
die dag thuis te houden.
Vanaf dag 2 van afwezigheid proberen we een
invaller in te zetten voor de betreffende groep. Soms
kan dat via een interne leerkracht, maar in de meeste
gevallen gaat dit via onze vervangingspool. Helaas is
er op dit moment een groot tekort aan (inval)leerkrachten (zie ook het stukje over de mogelijke
staking op 12 december a.s.), waardoor de
vervangingspool met regelmaat “nee” moet verkopen
op onze aanvraag. Voor ons houdt dit in dat we de
groep soms nog een dag moeten verdelen of kiezen
voor het verdelen van een andere groep, waardoor
die leerkracht ingezet kan worden voor de groep van
de afwezige leerkracht. Hiermee proberen we dan de
“pijn” in de school wat te verdelen.
Is er wel een invaller beschikbaar, dan is dit vaak voor
een enkele dag of, als we “geluk” hebben, voor 2
dagen. Het tekort aan invallers is hier debet aan, want
u begrijpt dat de invalpool de beschikbare
leerkrachten zo eerlijk mogelijk inzet over de scholen.
(ik noem hier met opzet niet de “ASG scholen”, want
het tekort aan (inval-) leerkrachten is een landelijk
probleem en niet alleen van de Almeerse Scholen
Groep). Hierdoor kan het voorkomen dat, indien een
leerkracht voor langere tijd afwezig is, de kinderen te
maken krijgen met meerdere invallers. We zijn dan in
ieder geval “blij” dat er een invaller beschikbaar is en
de parallel-collega’s zorgen er voor dat de
doorgaande lijn bewaakt wordt.
Gelukkig zijn we er dit schooljaar nog steeds in
geslaagd om de afwezigheid van leerkrachten op te
vangen via de genoemde maatregelen. Ik hoop dat u
door bovenstaande toelichting begrip heeft voor de
wijze waarop wij onze weg zoeken in deze
invalproblematiek, waar helaas op korte termijn,
gezien de landelijke ontwikkelingen rondom het
lerarentekort, niet veel verbetering in zal plaatsvinden.

SINTERKLAAS

KINDERRAAD

De school ziet er weer gezellig uit door de vele ouders
die ons hebben geholpen met het versieren afgelopen
maandagmiddag. Heel hartelijk bedankt ook namens
de kinderen!

Vandaag vond de 1e vergadering van de Kinderraad
plaats. Deze keer ging het over ideeën met
betrekking tot het schoolplein. Er kwamen leuke
ideeën naar voren. Nu gaan we kijken binnen de
commissie en het team welke ideeën eventueel
realiseerbaar zijn. We komen hier natuurlijk op terug.

GEZOCHT: GLAZEN POTJES MET
DEKSELS
Schoen zetten: woensdag 29 november mogen
alle leerlingen hun schoen zetten. Dus neem een
extra schoen mee naar school!

Wij zijn op zoek naar glazen potjes met deksels
(schoongemaakt). Mocht u deze hebben wilt u ze dan
inleveren bij juf Tasja van groep 8B.
Alvast bedankt!

NASCHOOLSE SCHAATSLES
Pietengym: Volgende week geeft juf Patricia
“Pietengym”. De kinderen die het leuk vinden mogen
zich dan natuurlijk verkleden als echte Pieten.
Op 30 november zullen de leerkrachten van de
groepen 1/2 de Pietengym geven.

Afgelopen woensdagmiddag was de eerste groep
schaatsers aan de beurt om met juf Patricia mee te
gaan naar het Schippersplein. Ze troffen het enorm
met het weer, hoewel de baan toch een beetje nat
was van de regen dus enkele kinderen wel een nat
pak haalden. Woensdag aanstaande is de 2e groep
aan de beurt. Veel plezier alvast!

Surprise inleveren: de kinderen die mee willen
doen aan de wedstrijd voor de leukste/mooiste
surprise dienen de surprise uiterlijk donderdag 30
november in te leveren. De andere surprises moeten
uiterlijk op vrijdag 1 december ingeleverd zijn.

Sinterklaas viering: dinsdag 5 december is het dan
weer zover. Als het goed is komt Sinterklaas dan
weer op school De kinderen gaan eerst naar hun
eigen klas om 8.20 uur. Om 8.30 uur 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.

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.

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.
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
lerentypen@decomputerdienst.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET
WIJKTEAM
Heeft u problemen waar u in uw eentje niet uitkomt?
Bijvoorbeeld financiële problemen? Of zit u in de put
vanwege een overlijden, echtscheiding of
baanverlies? Praat erover met een van de
maatschappelijk werkers van het wijkteam.
In ieder wijkteam zijn een of meer wijkwerkers met
maatschappelijk werk als specialisme. Zij bieden een
luisterend oor en kunnen ervoor zorgen dat u de juiste
hulp krijgt. Samen wordt onderzocht waar uw
problemen vandaan komen en ze ondersteunen u in
uw zoektoch naar oplossingen. Zij werken binnen de
wijkteams van Almere samen met de professionals
van De Schoor, MEE, de VMCA en de gemeente.
U kunt bij hen terecht met uiteenlopende problemen,
bijvoorbeeld:
 Financiële problemen
 Klachten van depressieve aard (bijv. door een
ingrijpende gebeurtenis zoals overlijden van een
dierbare, relatieproblemen, ziekte of verlies van
werk of woonruimte
 Eenzaamheid
 Pesten, huiselijk geweld, seksueel geweld of
mishandeling
 Tienerzwangerschap, verslaving of chronische
psychische problemen, andere problemen met uw
gezondheid.
Een maatschappelijk werker helpt u allereerst door
goed te luisteren en samen met u de oorzaak van uw
problemen te achterhalen. Wat zit u dwars? Waardoor
komt dat? Wat is belangrijk om het eerst aan te
pakken? Daarna wordt er gezocht naar oplossingen

en ondersteunen ze u zonodig en zo mogelijk verder.
Zelf heeft u hierbij een zo actief mogelijke rol.
Bijvoorbeeld:
 Bij financiële problemen wordt er gezocht naar de
oorzaak daarvan en bekijken ze met u hoe uw
inkomsten en uitgaven beter in balans gebracht
kunnen worden. Ze informeren u over regelingen,
uitkeringen en wetgeving en ze verwijzen u naar
instanties die u verder kunnen helpen. Als het
nodig is bemiddelen en ondersteunen ze u in uw
gang naar deze instanties.
 Ze zoeken naar de oorzaak van
spanningsklachten of eenzaamheid, maken dit
bespreekbaar en kijken hoe professionele
hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld familie,
vrienden of buren u zouden kunnen helpen.
 Soms lossen problemen zich op alleen al door
erover te praten. Dit kan in gesprekken met een
maatschappelijk werker, maar eventueel ook in
groepjes met andere mensen, die vergelijkbare
problemen ervaren als u.
www.wijkteamsalmere.nl
voor meer informatie
over het inloopspreekuur en contact met een
maatschappelijk werker.

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
(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

PIETENTRAINING FAMILIE-UITJE

SINTERKLAAS IN HET WINKELCENTRUM
VAN ALMERE BUITEN

Sportevenement, Jeugdfestival
Pietentraining met Survival Piet voor het hele
gezin. Het is een open inschrijving, dus kom
alleen of met ouders, opa, oma of vriendjes.

Kom je ook naar Sinterklaas in Almere Buiten
op zaterdag 25 november? Rond 12.00 uur komt
hij aan op het Globeplein.

Op zondag 26 november organiseren we een
Pietentraining met Survival Piet voor het hele gezin.
Het is een open inschrijving, dus kom alleen of met
ouders, opa, oma of vriendjes. Een goede Piet kan
klimmen en klauteren, valt nooit van het dak en
zorgt dat alle pakjes heel blijven. Survival Piet zal
jou dat allemaal leren.
Sinterklaas komt weer met heel veel pieten naar
Almere Buiten. Ze bezoeken het hele centrum en je
kunt Sinterklaas waarschijnlijk zelf een handje geven.
Haal ook je Pietendiploma en krijg een leuk cadeautje
van Sinterklaas.
Van 12.00-14.00 uur

JEUGDTHEATER: SINTERKLAAS
MUSICAL
Kom je ook naar het Groot Almeers
Sinterklaasfeest 2017 op 26 november?

Ook dit jaar organiseert Theaterschool Almere een
vrolijke, interactieve meezingvoorstelling voor jong en
oud. Met een spannend verhaal, leuke meezingliedjes
en natuurlijk heel veel pepernoten.
Zet je schoen!
Als je naar Het Groot Almeers Sinterklaasfeest komt,
mag je bovendien je schoen zetten in de foyer van de
Grote Zaal! En misschien zit er dan na afloop van de
voorstelling wel iets in!
Zondag 26 november van 13.00-14.15 en 16.00-17.15
uur http://kaf.nl/theater/agenda/seizoen-20172018/sinterklaas-musical

Aanvang 14.15 uur, € 9,50 p.p. Het programma
duurt ongeveer 2 uur; na afloop brandt de
buitenhaard. Ben je 5 jaar of ouder, dan mag je ook
alleen deelnemen. Ben je jonger, neem dan een
volwassen begeleider mee.

SINTERKLAAS BIJ SMULLEN & SPELEN
Sinterklaas komt ook dit jaar weer met zijn
pieten naar Smullen & Spelen. En wel op 25 en
26 november en 2 en 3 december. Kom je ook?

Dit feest mag je zeker niet missen! Op deze dagen is
er een speciaal Sinterklaas arrangement voor de
kinderen:
14.30 uur knutselen en spelen in afwachting van de
Sint
15.30 uur aankomst Sint, Meet & Greet, samen
zingen en dansen
16.00 uur Smullen van je zelf versierde pannenkoek!
Met limonade en een ijsje bij vertrek.
17.00 uur Einde
Sinterklaas arrangement à € 9,95 p.p.

SINTERKLAAS PUZZELTOCHT DOOR
HET ALMEERDERHOUT
Kom naar Buitencentrum Almeerderhout en
zoek mee naar de verloren pakjes van
Sinterklaas! Het stormde laatst enorm in het
Almeerderhout, en alle pakjes zijn het bos in
gewaaid.

Door de storm liggen alle pakjes in het bos. Help jij de
Sint zoeken? De boswachter heeft de route al voor je
uitgezet dus je kunt de puzzeltocht zelf volgen.
Natuurlijk mogen je ouders en al je vriendjes en
vriendinnetjes mee.
Heb jij goed gezocht? Dan mag je na afloop van de
tocht nog even grabbelen. Want als dank voor het
zoeken heeft Sinterklaas een leuke beloning voor je!
Zie voor dagen de website. Tijden tussen 10.00-15.00
uur.

http://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/stadsbosse
n-almere/sinterklaas-puzzeltocht-door-hetalmeerderhout

