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Agenda:
Woensdag 3 oktober:
Vrijdag 12 oktober:
Vrijdag 19 oktober:
Maandag 22 – vrijdag 26
Oktober:

Opening Kinderboeken
week
Afsluiting
Kinderboekenweek
Gevleugeld podium 5B

De groepen 1/2 mogen meedoen met de kleurwedstrijd.
Lijkt het u leuk (of opa/oma etc.) om tijdens de
Kinderboekenweek voor te komen lezen aan de
groep/of aan groepjes kinderen dan kunt u zich hiervoor
opgeven via de lijst die op de deur van de klas hangt.
Vrijdagmiddag 12 oktober zal er, zoals de afgelopen
jaren een traditie is geworden, afgesloten worden met
een boekverkoop en high tea. Dit keer zal de
boekverkoop door The Read Shop worden gedaan.

Herfstvakantie

KINDERBOEKENWEEK 2018
Woensdag 3 oktober is de start van de
Kinderboekenweek 2018. Het thema van dit jaar is
Vriendschap. Om 8.45 uur zal de opening hiervan
plaatsvinden op het grote schoolplein. Ouders zijn
hierbij van harte welkom! Bij slecht weer zal de opening
op het Zeemeeuwplein plaatsvinden en is het, gezien
de ruimte, helaas niet mogelijk om deze, als ouders, bij
te wonen.
De leerlingen mogen als ze dat leuk vinden verkleed op
school komen, want het is natuurlijk een feestje dat de
Kinderboekenweek weer begint. Daarom is er voor de
leerlingen van de groepen 1 t/m 3 deze morgen ook
een boekenbal waarbij ze lekker kunnen dansen.
Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 mogen donderdag
om 8.30 uur hun lievelingsboek promoten aan
medeleerlingen.
Vrijdag 5 oktober is er een speciale Kinderboekenweek
voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 van Pomposo over
Vriendschap. Een wervelende meedoevoorstelling
waarin de kinderen meegenomen worden door mooie
liedjes, spannende goocheltrucs en prachtige verhalen
over vriendschap. Kinderen spelen zelf een belangrijke
rol door mee te zingen en te dansen...
Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen meedoen
aan de voorleeswedstrijd. Hiervoor zullen voorrondes
plaatsvinden in de klas. De winnaars hiervan mogen
het op 12 oktober tegen elkaar opnemen bij de finale
van de voorleeswedstrijd. De winnaar van de wedstrijd
van groep 7-8 mag dan verder naar de
gemeenteverkiezing en wie weet dan weer naar een
volgende ronde! De ouders van de leerlingen die
meedoen met de finale van de voorleeswedstrijd zijn
van harte welkom om hier vrijdagochtend bij aanwezig
te zijn op 12 oktober.
De leerlingen van groep 3 houden net als vorig jaar hun
eigen wedstrijd in de klas. De winnaars uit de beide
klassen mogen het vervolgens tegen elkaar opnemen.
De winnaar daarvan mag als beloning de
voorleeswedstrijd openen en voorlezen op het podium.

Programma Kinderboekenweek 2018
Woensdag 3 oktober

8.45 uur Opening grote plein (bij
mooi weer)
10.15 uur Boekenbal 1 t/m 3

Donderdag 4 oktober

8.30 – 9.00 uur boekenpraat 4
t/m 8

Vrijdag 5 oktober

Voorstelling Pomposo groep 1 t/m
4

Vrijdag 12 oktober

8.45 uur Voorleeswedstrijd
4 t/m 6
10.45 uur Voorleeswedstrijd 7/8
15.00 – 16.30 uur Boekverkoop
“The Read Shop” en high tea
(contant betalen)

TECHNIEKOUDERS GEZOCHT
Uniek voor de Albatros is het leuke aanbod van
afwisselende technieklessen, zoals bijvoorbeeld
proefjes, knutselen en bouwen. Alle lessen zijn in
bakken voorbereid met een duidelijke uitleg. Behalve
een enthousiaste instelling heb je geen technisch
inzicht of kennis nodig.
In sommige klassen zijn deze lessen in kleine groepjes
alweer gestart. Voor enkele klassen hebben wij helaas
nog geen ouders kunnen vinden om de lessen te
begeleiden. Heb je interesse maar zou je graag eerst
wat meer uitleg willen, geef je dan op bij Miranda.

Meekijken of een kleine demonstratie is altijd mogelijk.
We hopen dat de kinderen van de groepen 1/2b, 3a,
3b, 4b, 6a, 6b en 8b ook snel kunnen starten met deze
leerzame en vooral leuke lessen!
Groetjes Debby, Roos en Britt

dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal
dat ouders de hele dag voor politieagent moeten
spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om
oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de
hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u
vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te
maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger
contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed
gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u
ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders
zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent
die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.

NASCHOOLSE GYM: BADMINTON
Aanstaande woensdag start juf Patricia weer met de
naschoolse gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Deze
week badminton van 12.15-13.15 uur. Leerlingen van
deze groepen kunnen zich opgeven via het formulier
dat ze mee naar huis krijgen. De kosten van de
naschoolse gym zijn 2,50 per keer, maar er kan ook
een strippenkaart worden aangeschaft van 5x voor 10,of 11x voor 20,-. Er kunnen meer kinderen van een
gezin op de kaart. Aanmelden kan tot
woensdagochtend 12 uur bij Patricia of Miranda.

IDEEEN SCHOOLPLEIN
Enkele ouders, en wij ook, zouden graag iets aan het
schoolplein willen doen. Omdat het een openbare plek
is, en wij u als ouder/kinderen daar ook in willen
betrekken, zijn we benieuwd naar uw ideeën
hierover.Dit kan zijn met betrekking tot inrichting (wat
zou een aanvulling kunnen zijn), of sponsoring (via een
bedrijf waar u werkzaam bent), of heeft u contacten bij
de gemeente, of heeft u contacten bij bedrijven die
toestellen/bomen etc. en dergelijke kunnen leveren.
Kortom we zijn benieuwd naar uw input. In de
Kinderraad is ook al een en ander besproken.
Mocht u ideeën, contacten etc. hebben dan kunt u deze
via een reactie op deze nieuwsbrief mailen of in de
speciaal voor deze gelegenheid gemaakte ideeënbus
deponeren.U vindt deze in de zijhalletjes gezien vanaf
de voorzijde van de school. Alvast bedankt voor uw
bijdrage.

GRATIS CURSUS: OPVOEDEN EN ZO
Vanwege succes en tevreden deelnemers
organiseert
JGZ Almere ook dit najaar weer de opvoedcursus:
opvoeden en zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van
kinderen in de basisschoolleeftijd want kinderen
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder
heeft weleens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?
Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen

Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en Prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij.
Wanneer: Start 16 oktober.
De cursus wordt op de dinsdagochtend gegeven van 911 uur
De cursusdata zijn: 16-30 Oktober- 13-20-27
November-11 December.
Hij wordt gegeven in het gebouw van de GGD,
Boomgaard weg 4. Almere (parkwijk)
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde
cursus en is daarom gratis.
Voor meer informatie over de cursussen en als u
zich wilt opgeven, kunt u bellen met JGZ Almere tel.
nr.: 0880029990 (keuzemenu: keuze 2 en nogmaals
keuze 2)

TIPS VOOR HET WEEKEND
THEATER ACTS
Het winkelend publiek wordt de hele dag op
verschillende plaatsen in Almere Centrum verrast door
de leukste straattheateracts.
Het winkelend publiek wordt de hele dag op
verschillende plaatsen verrast door de leukste
straattheateracts. Geniet van de leukste optredens. Ze
variëren van Circus Snor tot Mad Hatter en van een
levend mens in een kanon tot de Man van Staal-Steenen-Kracht. Neem je kinderen mee van het wordt echt
lachen geblazen!
Van 10.00-18.00 uur

PASSAGE DAG
De winkeliers in de Passages pakken uit met gezellige
kraampjes en activiteiten.
Er zijn hebbedingetjes, fraaie aanbiedingen en
lekkernijen te koop op de kraampjes. Kom je hand laten
lezen of tarotkaartjes laten leggen in een van de spiritentjes, een lekker hapje scoren of genieten van
verrassende straatartiesten en muziek. De Passages
mag je niet missen deze dag!
Zaterdag van 10.00-18.00 uur

1TECHCLUB (4-12 JAAR)
29 september 2018, van 12:15 tot 14:15 | Elke week |
Bibliotheek Stad, jeugdafdeling
Kosten: € 22,50 per maand (4-6 jaar) en € 27,50 per
maand (7+)

THEATER & MUZIEK FESTIVAL - STAD
Het weekend van vrijdag 28 tot en met zondag 30
september staat Almere Centrum in het teken van het
Theater & Muziek Festival.
Het hele weekend staan er bijzondere
theatervoorstellingen en straatacts op het programma.
Het is ook het weekend van de Popronde Almere met
optredens van aanstormend muziektalent. Daarnaast
kunnen liefhebbers van vinyl hun hart ophalen op de
platenmarkt en larpers zich uitleven tijdens de Fantasy
Parade. Een drijf-in bioscoop en de Passage dag met
gezellige kraampjes en activiteiten maken dit een niet
te missen weekend.
Vrijdag van 17.00-23.00 uur
Zaterdag van 10.00 – 00.00 uur
Zondag van 12.00-18.00 uur

DE 30 VAN ALMERE
Loop je mee met de 30 van Almere op 30 september?
Schrijf je nu vast in. Kijk op de website voor de
mogelijkheden.
Start en finish zijn bij Topsportcentrum Almere. Er wordt
gelopen door het Kromslootpark, de Gooimeer Dijk, het
Almeerderstrand en DUIN.
Bij het Topsportcentrum is voldoende gratis
parkeergelegenheid, en in de sporthal zijn er douches
en kleedkamers beschikbaar voor alle deelnemers.
Na de finish staan water, Powerbar sportdrank,
ontbijtkoek, fruit en diverse andere lekkere
versnaperingen klaar.

Leer in de wekelijkse bijeenkomsten van de
21TechClub vaardigheden die je in de toekomst nodig
hebt.
Elke zaterdag is er de 21TechClub. Hierin ga je, in een
vaste groep met vaste begeleiders, aan de slag met
thema’s rondom technologie, programmeren en 21ste
Eeuwes vaardigheden. Voor een vast bedrag per
maand leer je in de 21TechClub vaardigheden die je in
de toekomst nodig hebt.
Het aantal plaatsen is beperkt dus meld je snel aan.
Van 12.15 - 13.00 uur voor kinderen van 4-6 jaar
Van 13.15 - 14.15 uur voor kinderen van 7-12 jaar
Kosten:
€ 22,50 per maand voor kinderen van 4-6 jaar
€ 27,50 per maand voor kinderen van 7-12 jaar
Bibliotheekleden krijgen 10% korting Aanmelden
via www.21tech.club/dnb

JEUGDTHEATER 6+: JUWELEN OMA
30 september 2018, van 15:00 tot 16:00 | Bibliotheek
Stad, de nieuwe zaal
Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,-

Na-inschrijving op de dag zelf is nog mogelijk. De
verhoging voor na-inschrijving op de wedstrijddag zelf
is €1,50 duurder.
8.30 uur Opening inschrijving
9.30 uur Sluiting inschrijving 1 KM (jeugdafstand t/m 8
jaar) € 2,=
9.45 uur Sluiting inschrijving 2 KM (jeugdafstand 8 t/m
14 jaar) € 2,=
10.00 uur Start 1 KM Kids Run
10.15 uur Start 2 KM Kids Run
10.30 uur Sluiting inschrijving 30 KM € 19,=
10.40 uur Prijsuitreiking 1 en 2 KM*
11.00 uur Sluiting inschrijving 20 KM € 14,=
11.00 uur Start 30 KM van Almere
11.30 uur Start 20 KM
12.30 uur Sluiting inschrijving 5 en 10 kilometer € 9,=
13.10 uur Start 5 KM
13.15 uur Start 10 KM
14.00 uur Prijsuitreiking 5, 10, 20 en 30 kilometer*

Vrolijke, spannende en ontroerende voorstelling over
een oma die samen met haar kleinzoon de juwelen van
de koningin gaan stelen.
Bennie moet elke vrijdagavond bij zijn oma logeren. Hij
vindt dat vreselijk want zijn oude oma is oersaai. Oma
heeft daar verdriet van en ze verzint een oplossing. Om
minder saai te lijken, verzint ze dat ze vroeger een

beruchte juwelendief was.
Het werkt: Bennie vindt het ineens een feest om bij
haar te zijn en naar haar spannende verhalen te
luisteren. Maar dan loopt dat leugentje om bestwil van
oma enorm uit de hand.
Gebaseerd op het boek 'Oma Boef' van David
Walliams.

Kosten: Leden € 6,- | niet-leden € 8,Kaarten verkrijgbaar aan de klantenbalies in de nieuwe
bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

In het kader van de Kinderboekenweek zijn er komende
week nog meer leuke activiteiten voor kinderen, zie de
website van de Nieuwe Bibliotheek.
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderagenda.
html

