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Agenda:
Woensdag 4 oktober:
Donderdag 5 oktober:

Dinsdag 10 oktober:
Donderdag 12 oktober:
Vrijdag 13 oktober:
Donderdag 19 oktober:
Vrijdag 20 oktober:
Maandag 23 t/m vrijdag
27 oktober:

Start Kinderboekenweek
staking Leerkrachten geen
school
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Einde
Kinderboekenweek
Leerlingen s’middags
vrij
Vrij
Herfstvakantie

KINDERBOEKENWEEK “Gruwelijk eng”
Volgende week woensdag 4 oktober is de officiële
opening van de Kinderboekenweek . De opening zal
om 8.45 uur plaatsvinden op het Grote Plein, dus u
bent van harte welkom om even te komen kijken. Bij
slecht weer moeten we de opening helaas naar
binnen verplaatsen en kunt u hier niet bij aanwezig
zijn wegens gebrek aan ruimte. De leerlingen mogen
verkleed op school komen in het thema (mag een
beetje griezelig, maar niet te) of andere
verkleedkleding.
De leerlingen die mee willen doen met de
voorleeswedstrijd kunnen zich hiervoor opgeven via
de lijst die op de deur van de klas hangt. De
voorrondes zullen dan vanaf maandag in de klas
plaatsvinden. De winnaar van de groep mag het, bij
de sluiting van de kinderboekenweek op 13 oktober,
opnemen tegen de winnaars van de andere groepen.
Dan zullen eerst de winnaars van de groepen 4 t/m 6
tegen elkaar strijden en daarna de winnaars van de
groepen 7 en 8. De winnaar daarvan mag door naar
de volgende ronde, namelijk die van winnaar van
Almere en wie weet nog naar een volgende ronde…
De ouders/verzorgers van de leerlingen die gaan
voorlezen bij de wedstrijd mogen natuurlijk bij de
finale aanwezig zijn op vrijdag 13 oktober. De
groepen 1 t/m 3 doen mee met de kleurwedstrijd.
Vrijdagmiddag om 15.00 uur zal er weer een
boekverkoop plaatsvinden van kinderboekenwinkel
“De kleine Prins” uit Weesp. U kunt dan met pin
betalen. Ook is er traditiegetrouw een high tea tijdens
de boekverkoop. Koffie/thee/limonade (€ 0,20) +
lekkere hapjes (€ 0,80) = € 1,- . Dit graag contant
betalen.

Programma
Maandag 2 oktober: Start voorrondes
voorleeswedstrijd
Woensdag 4 oktober: 8.45 uur opening op het
Schoolplein (bij slecht weer
binnen)
Leerlingen mogen verkleed
op school komen
Vrijdag 13 oktober: 8.45uur Finale
voorleeswedstrijd
15.00uur boekverkoop
“De kleine prins” (pin
mogelijk)
en High tea (gepast betalen)

OUDERBIJDRAGE
Onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch om
een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen
excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele
voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag
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 betaald
voor 10 oktober, dan bent u er ook vanaf  maar ook
in verband met de administratie. Mocht u dit niet in 1x
kunnen voldoen mag het bedrag eventueel in

termijnen worden overgemaakt (rekening houdend
met de uitbetaling van de kinderbijslag)
1e termijn voor 10 oktober
2e termijn voor 10 januari en
3e termijn voor 10 april
(2x 20,- per lln en 1x 15,- voor leerlingen van de
groepen 1 t/m 7 en 2x 35,- en 1x 30,- voor lln groep
8).

OVERBLIJF
Wilt u rekening houden met het kopen van uw
overblijfkaarten dat de huidige overblijf stopt na de
herstvakantie en er bij hen geen restitutie mogelijk is.
Mocht uw kind nog over moeten blijven voor de
herfstvakantie kan dat vanaf volgende week bij vooruit
betaling voor 2,- per keer los. Achteraf betalen kost
3,50.
Op dinsdag 17 oktober zal er tussen 11.00-11.30 uur
door de school en kinderen afscheid worden
genomen van de huidige overblijforganisatie. De
overblijf in de huidige vorm mag vanuit de overheid
niet worden voortgezet, vandaar dat vorig jaar
gekeken is naar andere mogelijkheden. Omdat wij
toch al met Flexikids samenwerken met de BSO is
het dan ook een logische keuze om de TSO ook door
hen te laten verzorgen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u informatie aan
over de TSO die na de herfstvakantie zal worden
verzorgd door Flexikids.
Lijkt het u leuk om overblijfouder te worden en iets bij
te verdienen dan kunt u zich opgeven bij de
administratie of bij Flexikids. In de bijgaande brief treft
u hier ook meer informatie over aan.

10-MINUTEN GESPREKKEN
Denkt u nog aan het inschrijven voor de 10minutengesprekken op 10 en 12 oktober via Digiduif.
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 10-minuten gesprek.

VEILIG VERKEER FIETSLES
Vandaag kregen de leerlingen van de groepen 8 een
gastles van een medewerker van Veilig Verkeer
Nederland over het veilig bewegen in het verkeer.
Eerst kregen ze films te zien en daarna werden er
praktijk oefeningen gedaan. De leerlingen moesten
zelfs fietsen met een mobieltje in de hand om te laten
zien hoe gevaarlijk dat is en dat je dus niet goed meer
op het overige verkeer kan letten als je door je
telefoon wordt afgeleid. Zeker omdat veel van deze
leerlingen straks op de fiets naar het Voortgezet

Onderwijs gaan en zij straks ook een fietsexamen
moeten afleggen was dit een zeer nuttige les.

TIPS VOOR HET WEEKEND
FESTIVAL 2 TURVEN HOOG
Jeugdtheater
Het allerleukste theaterfestival voor de
allerkleinsten.

Van 28 september t/m 1 oktober is er weer het
allerleukste theaterfestival voor de allerkleinsten (0-6
jaar). Op diverse locaties. Voor het volledige
programma zie de website.
http://www.2turvenhoog.nl/

OOGSTFEEST
Workshop, Straattheater
Op zondag 1 oktober organiseren IVN Almere
en Stad & Natuur het jaarlijkse oogstfeest in het
Vroege Vogelbos met leuke workshops, theater
en verse producten.
In het Vroege Vogelbos valt een hoop te oogsten,
zoals appels, noten en wol. Met leuke workshops
maak je kennis met al deze te oogsten producten.
Het IVN afdeling Almere organiseert dit Oogstfeest
jaarlijks met Stad & Natuur.
Je kunt je eigen appeltje komen plukken, knutselen
met walnoten en appels, zien hoe de schapenwol
geverfd wordt. Mevrouw Sopje zorgt voor theatraal
vermaak, want wie oogst moet soppen! Ook is er
een verhalenverteller.
Er is van alles te doen:
- Verse appels persen en de appelsap drinken
- Maak thee van kruiden uit de IVN Bostuin
- Workshops bij de Kunstbus
- Theatervoorstelling van Peter van Dijk: de drie
kouwelijke mussen (om 12.30 uur, 13.45 uur en
15.00 uur)
Tijdens het oogstfeest zijn er verschillende
producten te koop zoals jam van warmoezerij
Warrink en honing
Zondag 1 oktober van 12.00-16.00 uur
. https://www.stadennatuur.nl/
Zondag 1 oktober 2017
Vanaf 12:00 tot en met 16:00

TIPS VOOR 5 OKTOBER ALS DE
SCHOOL DICHT IS WEGENS DE STAKING

een les wak zwemmen een mooie manier om
kinderen te leren wat ze moeten doen
mochten ze onder het ijs terecht komen.

De zwembaden zijn bereikbaar via;
Zwembad Almere Stad; almerestad@optisport.nl
Zwembad Almere Poort: almerepoort@optisport.nl
De vrijbuiter:
Vrijbuiter@optisport.nl
Sales: andreaslowenthal@optisport.nl

OPTISPORT
Activiteiten oktober:
-

Leerkrachtenstaking; Zwembad De Vrijbuiter
is tijdens de landelijke lerarenstaking op
donderdag 5 oktober extra geopend van
13.00 tot 15.30 uur. De kinderen kunnen
komen zwemmen voor het speciale tarief van
€ 3,50 p.p. Een extra dagje vertier in het
zwembad!

-

Op vrijdag 6 oktober zal de zwemdisco weer
terugkeren in zwembad de Vrijbuiter. Iedereen
tot en met vijftien jaar uit Almere en omstreken is
uitgenodigd om lekker te komen zwemmen en
dansen. De zwemdisco begint om 19.30 uur en is
om 22.00 uur afgelopen. De entree voor de
zwemdisco is €7,50 inclusief een drankje. Tijdens
de avond kan je boven en onderwater op de foto
bij de fotograaf.

-

Herfstvakantie; Maandag t/m vrijdag vrij
zwemmen in De Vrijbuiter van 11.00 tot
15.00 uur. Vanaf 12.00 elke dag De
Waterspeeltuin in ons doelgroepen bad met
een geweldig opblaaskussen. Kom ook
klauteren en springen tijdens de vakantie.

Mogelijkheden in onze zwembaden;
-

-

-

Optisport Almere heeft een overeenkomst
met het Jeugdsportfonds voor de
zwembaden in Poort, Stad en Buiten. Zijn er
nog kinderen die geen A diploma hebben en
zijn de kosten een probleem meld ze dan aan
bij het Jeugdsportfonds. Bij ons kunnen ze
dan met garantie een A diploma halen.
Natte gymlessen in een van onze baden? Het
kan in een van de drie baden. Laten we met
elkaar kijken wat er mogelijk is.
Survival zwemmen, Wak zwemmen! De
wintermaanden komen er weer aan en dan is

