NIEUWSBRIEF
3 november 2017 Jaargang 18 nr.9

Agenda:
Vrijdag 10 november:
Vrijdag 17 november:
Maandag 20 november :
(ipv 13 november)

Gevleugeld podium
Groep 5B
Gevleugeld podium
Groep 8A
versiermiddag Sint
13.15-14.30 uur

VOORLICHTINGSLESSEN GROEP 6-7-8
In oktober is er gestart met voorlichtingslessen van
Oké op school in de groepen 6 t/m 8. De eerste 3
lessen zijn inmiddels in deze groepen gegeven.
Misschien heeft u er thuis iets over gehoord van uw
zoon/dochter, maar onderstaand treft u de thema’s
aan en informatie over de lessen die zijn/worden
gegeven.
In de eerste les: Wie ben ik?
In deze les leren ze de kinderen dat iedereen anders
is, en dat iedereen goed is zoals hij of zij is. Ze willen
de leerlingen positief over zichzelf en een ander laten
denken en het wederzijds respect vergroten. Door
middel van actieve oefeningen zullen de leerlingen
positieve kenmerken van zichzelf gaan zien en ook
die van hun klasgenoten. Tot slot zal gewerkt worden
met een complimentenkaart. De voorlichting bevordert
een positieve sfeer in de klas.
De tweede les: Pesten in de klas.
Daarin leren kinderen zich bewust te worden van
verschillende soorten pestgedrag (zoals klassiek- en
digitaal pesten), de gevolgen van pesten en hoe ze
invloed (kunnen) hebben op het pestgedrag in de
klas. De leerlingen denken na over hun eigen rol ten
aanzien van pesten in de klas en denken na over wat
ze kunnen bijdragen om het pesten in de klas te
voorkomen. Tot slot worden er met de klas afspraken
gemaakt om het pesten in de klas tegen te gaan.
Les 3: Criminaliteit, baldadigheid en de gevolgen.
Deze les gaat over Bureau Halt. Wat is bureau Halt,
wanneer kom je er mee in aanraking en wat zijn de
gevolgen hiervan. De kinderen leren over
verschillende vormen van criminaliteit en de oorzaken
en gevolgen hiervan. Ze krijgen de boodschap mee
dat ze altijd zelf de keuze hebben om ergens aan mee
te doen of niet.

Les 4: Groepsdruk
De kinderen leren wat een groepsgevoel is, wat
groepsdruk is en dat ze in groepsverband soms ook
een “nee”-gevoel kunnen krijgen. Besproken wordt
wat verschillende strategieën zijn waarop anderen
groepsdruk kunnen uitoefenen. De kinderen zullen
leren deze te herkennen. Tot slot oefenen ze met het
aangeven van hun grenzen.
Les 5: Sociale- media
Deze les staat in het teken van internet en sociale
media. Hoewel er vele voordelen te bedenken zijn van
sociale media, zal in deze les voornamelijk stilgestaan
worden bij de nadelen en de gevaren hiervan. De
leerlingen zullen hiervan bewust worden gemaakt.
Hierbij komt tevens aan bod hoe ze zich zoveel
mogelijk tegen deze nadelen en gevaren kunnen
bescheren, waarbij ook zal worden ingegaan op hun
eigen ervaringen.

TRAINING ROOS EN TOM GROEPEN 1/2
Deze week heeft de eerste les van de sociale
vaardigheidstraining Roos en Tom, van Oké op
school, plaats gevonden bij de groepen 1/2. De
trainers komen vanaf nu iedere week in de klas, in
totaal zijn er tien bijeenkomsten.
Het doel van deze training is het beter leren omgaan
met anderen en hoe je in verschillende situaties het
beste kunt reageren. Hier zijn meerdere manieren
voor en dit gaan wij de komende weken behandelen
en oefenen in de lessen. Ook in de klas zal er elke
week aandacht worden besteed aan het thema uit de
les.
Deze week hebben wij het gehad over belangrijke
dingen die je moet doen als je met elkaar praat. In
de eerste plaats is het belangrijk dat je om de beurt
praat, anders kun je elkaar moeilijk verstaan. Verder
is het belangrijk om elkaar aan te kijken als je met
elkaar praat, want anders weet degene die aan het
vertellen is niet of de ander luistert, en je bent ook
moeilijk te verstaan als je je gezicht afwendt.
Om deze week te oefenen:
De kinderen maken in de klas een praatstokje, waar
zij mee kunnen oefenen thuis en in de klas. Degene
die het praatstokje vastheeft, mag vertellen. De ander
luistert. Als iemand anders iets wil vertellen, gaat het
praatstokje naar de ander. Zo leren kinderen op hun
beurt te wachten. Probeer thuis in de gesprekjes die u
met uw kind voert, het praatstokje te gebruiken. Vertel
uw kind van te voren nog even wat het doelgedrag is.

Het doelgedrag wat bij deze bijeenkomst hoort, staat
op de poster. Deze wordt toegevoegd in de bijlage.
Deze poster wordt opgehangen in de klas, en u kunt
de poster ook thuis ophangen.
Het oefenen thuis en op school is een essentieel
onderdeel van de training. Met alleen 3 kwartier een
trainingsbijeenkomst kan een kind geen gedrag
aanleren, het is belangrijk dat de transfer naar thuis
en school gemaakt wordt, dit kan alleen door met u te
oefenen.
Let er deze week ook op of er een situatie zich
voordoet voor uw kind in het spelen met vriendjes. Als
uw kind deze situatie dan goed oplost, vertel uw kind
dan wat het goed heeft gedaan. Wanneer een situatie
door uw kind niet goed is opgelost, kunt u uw kind
uitleggen uit welk doelgedrag niet is gebruikt en hoe
uw kind een volgende keer eenzelfde soort situatie
anders kan oplossen.

Met vriendelijke groet,
Daniëlle Roskam
Trainer en voorlichter Oké op School

zo praat je met elkaar

Vr 17 november
2017
Vr 24 november
2017
Vr 1 december
2017
Vr 19 januari 2018
Vr 9 februari 2018
Vr 16 maart 2018
Vr 23 maart 2018
Vr 6 april 2018
Vr 13 april 2018
Vr 25 mei 2018
Vr 1 juni 2018
Vr 8 juni 2018
Vr 15 juni 2018
Vr 29 juni 2018
Vr 13 juli 2018

8a: Esther
3a: Monique K / Tanja
6a: Lieselotte / Mischa
1/2a: Jeannette / Femke
7a: Isabel
4a: Diana / Irma
8b: Tasja
1/2b: Mariëlle / Ianthe
5a: Mileen
3b: Miranda / Lisa
6b: Sylvia / Birgit
4b: Marjan / Monique B
7b: Marjo
1/2c: Ellen
Uitloopdatum…

’s MIDDAGS 13.05 uur PAS HET PLEIN
OP
Om het overzicht voor de overblijf goed te kunnen
bewaren willen we u verzoeken niet voor 13.00/13.05
uur op het grote schoolplein te gaan staan.
Mocht(en) uw kind (kinderen) alleen naar school gaan
wilt u ze dan niet te vroeg sturen en ze vertellen dat
ze pas het plein op mogen als de overblijfkinderen
binnen zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.

OVERBLIJFHULP/INVAL
Flexikids is nog op zoek naar iemand die incidenteel
wil helpen bij de overblijf (maandag) en iemand die op
donderdag zou willen helpen. Lijkt het u leuk dan kunt
u zich opgeven via een reactie op de nieuwsbrief. Uw
kind(eren) mag op de dag dat u helpt gratis
overblijven en u krijgt een financiële vergoeding voor
uw hulp.

OUDE KRANTEN GEZOCHT
Wij zijn door onze voorraad oude kranten. Voor de
DIDO is groep 6A hier naar op zoek. Mocht u oude
kranten hebben, wilt u deze dan mee naar school
nemen. Alvast bedankt.

• Je kijkt elkaar aan.
• Je noemt elkaars naam.
• Je praat om de beurt.
• Je luistert naar elkaar

GEVLEUGELDE PODIUMKUNSTEN
Iedere groep zal dit jaar weer zijn/haar talenten laten
zien als groep, in kleine groepjes of individueele
leerlingen door middel van dans, muziek, toneelstukje
etc. De ouders/verzorgers van de groep, die aan de
beurt is, zijn van harte welkom daarbij aanwezig te
zijn van 14.15 tot +/- 15.00 uur. Wij verzoeken u wel
om achter in de zaal plaats te nemen zodat de
groepen die mogen komen kijken het ook allemaal
goed kunnen zien.
Datum:
Vr 10 november
2017

Groep:
5b: Irene

NASCHOOLSE SPORT BASKETBAL 6
T/M 8
Woensdag 8 november aanstaande kunnen de
leerlingen van de groepen 6 t/m 8 meedoen met de
naschoolse sport Basketbal. Kinderen die mee willen
doen krijgen hiervoor nog een formulier mee dat ze
voor woensdag 12.00 uur moeten inleveren bij juf
Patricia/Miranda.

VERSIERMIDDAG SINT
Op de kalender staat de versierochtend van Sint op
13 november aanstaande, maar Sinterklaas komt pas
de 18e aan in Nederland dus het stond een week te
vroeg….. In plaats van een versierochtend zal de
versiermiddag op 20 november plaatsvinden vanaf
13.15 uur. Lijkt het u leuk om ons daarmee te helpen
dan bent u van harte welkom! U kunt zich hiervoor
aanmelden via een reactie op deze nieuwsbrief (bij

voorkeur) of via de leerkracht van uw kind die het dan
door zal geven aan de Sinterklaascommissie.

Pas op! Kijk uit! Wees gewaarschuwd: woorden zijn
gevaarlijk!

OUDERBIJDRAGE

Als je woorden niet goed gebruikt kan het goed fout
gaan. Voor je het weet heb je iemand per ongeluk
beledigd. Voor je het weet heb je iemand per ongeluk
gekwetst. Voor je het weet heb je ruzie.

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 (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 40,- voor lln groep
8).

De voorstelling JA… HOE ZEG JE DAT? is voor
iedereen die niet meer weet wat hij moet zeggen
zonder iemand te beledigen. Een voorstelling vol
verkeerde opmerkingen, foute grappen, om-de-hetebrei-heen-draaigesprekken, veelzeggende stiltes en
nietszeggend gepraat.
JA… HOE ZEG JE DAT? speelt op locatie bij Tante
Truus in Almere. Tante Truus is een lunch café waar,
ja hoe zeg je dat, verstandelijk beperkten,
verstandelijk uitgedaagden, gehandicapten, mensen
met het syndroom van down, afwijkende personen,
gewoon mensen, ja mensen werken. Een lunch café
waar mensen werken.
BonteHond vraagt bewust voor JA... HOE ZEG JE
DAT? een lage toegangsprijs zodat iedereen naar de
voorstelling kan. Voor €2,50 kun je de voorstelling
zien én krijg je een kopje koffie of thee bij Tante
Truus. Daarnaast is het mogelijk om na afloop van de
voorstelling een vrijwillige bijdrage te doen die ten
goede komt van de medewerkers van Tante Truus.
JA... HOE ZEG JE DAT? maakt deel uit van het
publiekswerkingsprogramma van BonteHond.
Publiekswerking is een nieuwe vorm van theater
waarbij de verhalen van steeds een andere,
specifieke doelgroep centraal staan. Hiermee wil
BonteHond in Almere de drempel verlagen om naar
theater te gaan en mensen bij elkaar brengen.
Publiekswerkingsprojecten spelen op ongewone
plekken en behandelen actuele sociale thema’s. Het
zijn beeld verruimende en confronterende projecten
die meer over jou gaan dan je van te voren had
bedacht.
Kaartverkoop via de website. www.bontehond.nl

TIPS VOOR HET WEEKEND
THEATER: JA... HOE ZEG JE DAT?
Jeugdtheater
Elke zondag in november om 12:30 en 15:00 uur
speelt theatervoorstelling JA...HOE ZEG JE
DAT? op een bijzondere locatie: Lunchcafé
Tante Truus. Voor iedereen vanaf 10 jaar.

AVONTURENPAD 2,3 KM
Wandelroute
Kennis maken met het Waterlandse bos op een
speelse manier?

Kennis maken met het Waterlandse bos op een
speelse manier? Dit kan via het pad van 2,3 km
welk door de natuurtunnel gaat, grappige bochtjes
maakt, bruggetjes over gaat, langs de 2 deuren

komt en waar je verschillende boomsoorten tegen
komt.
Routekleur: blauw

MIJN KLEINE ZEEMEERMIN 4+
5 november 2017, van 15:00 tot 16:30 |
Almere Stad - De nieuwe zaal
Kosten: Leden € 5,- | niet-leden € 7,-

Heb jij wel eens gezwommen in de grote oceaan?
Ben jij wel eens oneindig ver op reis geweest? Heb jij
wel eens een echte piraat ontmoet?
Lelie, een dappere kleine zeemeermin duikt in zee.
Op haar reis beleeft ze een spannend avontuur en
ontmoet ze wonderlijke figuren, zoals een vreemde
piraat en het oudste wezen van de oceaan.
Mijn kleine zeemeermin is een poëtische
muziektheatervoorstelling over liefde, moed, de
zoektocht naar je roots en het vormen van je eigen
identiteit. Grappig, spannend en ontroerend. Met live
harp muziek van Mai Flesseman en zang door Eva
van den Bosch.
Gemaakt met medewerking van theatermaker Fred
Delfgaauw en het Amstelveens Poppentheater.

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

