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Agenda:
Dinsdag 9 oktober:
Woensdag 10 oktober:
Donderdag 11 oktober:
Vrijdag 12 oktober:
Vrijdag 19 oktober:
Maandag 22 – vrijdag 26
Oktober:

Oké op school
6a/6b/7a
Oké op school 8A
Oké op school 7B
Afsluiting
Kinderboekenweek
Gevleugeld podium 5B
Herfstvakantie

KINDERBOEKENWEEK 2018
Afgelopen woensdag werd de Kinderboekenweek
officieel geopend op het grote plein. Er werd een klein
toneelstukje opgevoerd door de juffen Marjo en Ellen
(met behulp van kinderen en een ouder) over
Vriendschap, het thema van deze Kinderboekenweek.
Na het lied van Kinderen voor Kinderen “Kom erbij”
gingen de groepen weer in polonaise terug naar de
klassen.
Later op de ochtend konden de groepen 1 t/m 3,
waarvan de meesten in hun verkleedkleren waren
gekomen, verder dansen op het Boekenbal onder het
genot van een hapje en een drankje. Sommige
bovenbouwgroepen maakten ook graag even van de
gelegenheid gebruik om een dansje te maken op het
Zeemeeuwplein.
Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 mochten donderdag
hun lievelingsboek promoten aan medeleerlingen wat
ook erg leuk was.
Vandaag was er een speciale Kinderboekenweek
voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 van Pomposo over
Vriendschap. Een wervelende meedoevoorstelling
waarin de kinderen meegenomen werden door mooie
liedjes, spannende goocheltrucs en prachtige verhalen
over vriendschap. Kinderen speelden zelf een
belangrijke rol door mee te zingen en te dansen.

Zonder de betaling van de eigen bijdrage kunnen
we dit soort voorstellingen en activiteiten niet
bekostigen. Verder in deze nieuwsbrief vragen wij
daarom weer om de eigen bijdrage/schoolreisje/
kamp zo spoedig mogelijk te voldoen voor dit
schooljaar, zodat wij, naast natuurlijk het leren, ook
andere activiteiten aan kunnen bieden op cultureelen/of sportgebied welke ook van belang zijn voor
de ontwikkeling van de leerlingen.
In de groepen 3 t/m 8 worden momenteel de
voorrondes gehouden van de voorleeswedstrijd. De
winnaars van deze groepen nemen het volgende week
tegen elkaar op tijdens de finale! De ouders van de
kinderen die in de finale zitten zijn hierbij van harte
welkom.
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
(contant betalen)

Programma Kinderboekenweek 2018
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)

POTLODEN/PENNEN/LINEALEN/OORTJES
De leerlingen krijgen 2x per jaar een potlood en 1x een
gum (soms2 afhankelijk van welke groep). In groep 4
krijgen ze een lineaal en in groep 5 een vulpen en
oortjes voor de Snappet, naast de natuurlijk de
gebruikelijke werkschriften, schriften etc.
Om de kinderen te leren zuinig met hun spullen om te
gaan dienen ze, als hun potlood op is (doordat ze het
zo leuk vinden om deze te slijpen), hun lineaal
gebroken is (door deze om te buigen zodat hij breekt)
of hun gum kwijt zijn, deze voor een klein bedrag te
kopen bij de administratie. Er is een misverstand dat
deze spullen in de kosten van de eigen bijdrage, die wij
ieder jaar vragen, zitten. Het ene kind is namelijk netter
op zijn spullen dan de ander. Sommige kinderen komen
iedere week een nieuw potlood halen en anderen zie je
nooit.
De eigen bijdrage is voor de extra dingen die wij op
school kunnen organiseren zoals deze week de
voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 van Pomposa, iets
lekkers en drinken bij het boekenbal, de excursie van
de groepen 5 t/m 8 binnenkort, de Sint- Kerstviering,
sportdag, Lentefeest etc. en dus niet voor
potloden/pennen etc.

EIGEN BIJDRAGE/KAMP/SCHOOLREISJE
SCHOOLJAAR 2018-2019
Onderwijs in Nederland is gratis. Het geld dat wij van
de overheid krijgen is alleen voor de aanschaf van
leermiddelen, inventaris en klein onderhoud van het
gebouw, inhuren van invallers, salaris personeel.
Omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van
kinderen om, naast het leren, de leerlingen ook
cultuureducatie, door middel van voorstellingen in- of
buiten de school, aan te kunnen bieden, natuureducatie
door middel van excursies, Sint- en Kerst-/Lentefeest te
kunnen vieren, afscheid groep 8, workshops en
sportdag te kunnen organiseren etc. zijn wij
genoodzaakt een “vrijwillige” eigen bijdrage per kind
hiervoor te vragen (dit geld wordt dus niet gebruikt voor
potloden en dergelijke) van € 22,50 per leerling.
Om het schoolreisje te organiseren is een verplichte
bijdrage van € 32,50 vastgesteld voor de groepen 1 t/m
7. (Het grootste gedeelte hiervan gaat naar het
busvervoer).
De kosten voor het 3-daagse kamp van groep 8 zijn: €
87,50
Wij verzoeken u het te betalen bedrag per kind zo
spoedig mogelijk over te maken op onze rekening.
Groep 1 t/m 7 totaal € 55,Groep 8 totaal € 110,ASG inz. De Albatros
NL22INGB0000 060637
Onder vermelding van de naam van de leerling(en) en
groep(en)
Alvast bedankt voor uw medewerking.

KINDERRAAD
Vorig jaar zijn wij van start gegaan met de Kinderraad.
De kinderraad komt 1x tussen 2 vakanties bij elkaar om
met 1/2 medewerkers van school te sparren over
bepaalde onderwerpen en hoe we samen de school
nog beter/mooier/leuker kunnen maken voor de
kinderen (en leerkrachten). Wij vinden het belangrijk
ook hun stem te horen.
Afgelopen weken zijn er hiervoor verkiezingen
gehouden in de klas. De leerlingen die zijn gekozen
gaan de klas vertegenwoordigen tijdens de
vergaderingen van de Kinderraad en koppelt ook het
een en ander terug naar de klas. Voorafgaand aan de
vergadering wordt dus ook de mening van de andere
kinderen gevraagd over het onderwerp dat aan bod
komt tijdens de vergadering. Zo leren ze naar elkaar te
luisteren, dat ook zij een stem hebben, wat democratie
is en vrijheid van meningsuiting . We zullen snel een
1e vergadering plannen.
De volgende kinderen zijn gekozen:
1/2 A: Puck
1/2 B: Rafaël
1/2 C: Fenna
3A: Senna
3B: Fior
4A: Dalin
4B: Hannah

5A: Roan
5B: Abdel
6A: Lamis
6B: Shanaya
7A: Rosa
7B: Rodi
8A: Maaike
8B: Robin

GEZOCHT: WITTE LAKENS
Wij zijn op zoek naar witte lakens die u niet meer
gebruikt voor een schimmenspelopdracht in groep 4.
Mocht u deze hebben, dan graag inleveren bij juf
Femke of Irma.

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!

IDEEENBUS MBT SCHOOLPLEIN
U heeft hem als het goed is al zien staan, de ideeënbus
met betrekking tot het schoolplein.
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.

TIPS VOOR HET WEEKEND
MUSICAL: BUURMAN EN BUURMAN - A JE
TO!

Niets is leuker. Toch? Misschien zien we nog wel een
Bever, of een Almeerse Bos Tijger.
Elke 20 minuten wordt er gestart, koop dan ook kaartjes
voor het tijdstip waarop jullie willen starten. Zorg dat je
voor volwassenen en de kinderen tickets koopt voor het
zelfde tijdstip!
Kledingadvies: oude kleding met lange mouwen en
broekspijpen en goed schoeisel dat nat en vies mag
worden, geen slippers of blote voeten.
(Uit betrouwbare bron: het schijnt dat juf Diana ook
meedoet….)
Zondag 7 oktober 2018 Vanaf 11:00 tot 16:00

Zaterdag 06 oktober 2018
Almere
Buurman en Buurman hebben last van mollen. Hun
hele tuin gaat eraan! Dus gaan de buurmannen op
mollenjacht... Kom je zaterdag 6 oktober kijken hoe dit
afloopt?
Zaterdag 6 oktober 2018 Vanaf 14:00 tot 16:00 uur KAF
http://www.kaf.nl/

WEEKEND VAN DE WETENSCHAP 4-12jr
Ontdek op zaterdag 6 oktober in bibliotheek Stad
spelenderwijs wat er allemaal op technisch gebied
mogelijk is.
Speel met de Bee-Bot, dans op muziektegels, laat je
fotograferen voor het Green screen, doe mee aan de
workshop LEGO WeDo2 of probeer te ontsnappen uit
de Hackerroom (12+). Op deze Dag van de
Wetenschap is van alles te doen!

KINDERBOEKENWEEKGESCHENKSCHRIJ
VER JOZUA DOUGLAS KOMT NAAR
BOEKHANDEL STUMPEL ALMERE!
Zondag 7 oktober komt
kinderboekenweekgeschenkschrijver Jozua Douglas
langs bij Stumpel Almere. Kom langs tussen 15.30 16.30 en luister naar zijn verhalen of laat je boek
signeren.

Zaterdag 6 oktober 2018 Vanaf 11:00 tot 16:00
http://denieuwebibliotheek.nl/

MODDERRUN GEZINNEN
Op zondag 7 oktober organiseert Stad & Natuur de
modderrun voor gezinnen op Stadslandgoed de
Kemphaan.
Sinds 2014 organiseren wij de Modderdag voor
kinderen, en dus hele gezinnen. In 2017 hadden we
een professioneel obstacle-parcours voor de kids met
ouders. En stiekem, vonden de ouders het misschien
nog wel leuker dan de kids.
Ook in 2018 is de zondag bedoeld voor gezinnen met
kinderen onder de 12 jaar.
Oudere kinderen? Die 6 km op zaterdag kunnen jullie
zeker aan. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben
we op zaterdag een kleine korting, het moet natuurlijk
wel leuk blijven.
Het parcours van 3 kilometer is uitgerust met de leukste
uitdagende obstakels. Kruipen, klauteren en glijden
door de modder. Lekker vies worden gegarandeerd.

Jozua Douglas vertelt over zijn boeken, zijn
schrijfproces én hij leest voor. Maar Jozua zou Jozua
niet zijn als hij er geen
spetterende presentatie van zou maken waarbij
spionagetrucs en gedachtekracht aan bod komen.
Uiteraard kunnen kinderen na de presentatie hun
Kinderboekenweekgeschenk laten signeren en samen
met Jozua op de foto gaan.
Jozua Douglas is de grappigste kinderboekenschrijver
van Nederland. Zijn populairste boeken zijn De
verschrikkelijke badmeester (Hotze de Roosprijs, beste
kinderboekendebuut), De vreselijke tweeling en de
Costa Banana-reeks. Hij won twee keer de Pluim van
de Senaat van de Nederlandse Kinderjury, met De
gruwelijke generaal (2016) en met De ongelooflijke
Ravi Ravioli (2017). Beide titels werden ook door het
Kinderboekenpanel van De Wereld Draait Door
benoemd tot een van de beste boeken van
respectievelijk 2016
en 2017.
Meer tips kunt u vinden op:
www.denieuwebibliotheek.nl
www.stadennatuur.nl
www.vvvalmere.nl

