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Agenda:
Donderdag 19 oktober:
Vrijdag 20 oktober:
Maandag 23 t/m vrijdag
27 oktober:
Maandag 30 oktober:
Vrijdag 10 november:
Maandag 20 november :
(ipv 13 november)

Leerlingen s’middags
vrij
Vrij
Herfstvakantie
MR vergadering
Gevleugeld podium
Groep 5B
versiermiddag Sint
13.15-14.30 uur

GEVLEUGELDE PODIUMKUNSTEN
Na de herfstvakantie gaan we weer van start met de
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
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

TUSSEN DE MIDDAG NA DE VAKANTIE
Na de vakantie zullen de kinderen van de groepen 1/2
tijdens de overblijf op het kleine plein spelen. De
leerlingen van de overblijf van groep 3 t/m 8 zullen op
het grote plein spelen. De kinderen zullen om
13.00/13.05 uur naar binnen gaan en naar de klas
worden gebracht waar de leerkracht de zorg voor de
kinderen weer overneemt. Wij verzoeken u dan ook
niet voor 13.05 uur op het kleine plein of het grote
plein te gaan staan zodat de overblijfmedewerkers
een goed overzicht kunnen houden. Mochten uw
kinderen alleen naar school komen wilt u ze dan
zeggen dat ze pas het plein op mogen als de
overblijfkinderen binnen zijn. Alvast bedankt voor de
medewerking.

TRAINING ROOS EN TOM GROEPEN 1/2
Na de herfstvakantie beginnen we in de kleutergroepen met een pilot van Roos en Tom van het OKE
punt.. Het gaat om 10 lessen. Op maandagmiddag
begint de training in groep 1/2 A, dinsdagmorgen 1/2
B en op woensdagochtend 1/2 C. Onderstaand kunt u
lezen wat deze training inhoud. Er komt ook een nog
een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van deze
groepen. Tevens komt er een een lijst te hangen bij
de groep waarop u zich kunt inschrijven om een les bij
te wonen. Na afloop van de lessen ontvangt u een
mail waarin staat wat er tijdens de lessen is gedaan
zodat u daar thuis op kunt inspelen.

Groep:
5b: Irene
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…

Ouder informatie training Roos en Tom
Op een fijne manier omgaan met elkaar gaat niet altijd
vanzelf in een klas, omdat er allerlei verschillende
kinderen in de klas zijn. Deze kinderen moeten soms
jaren lang dag in dag uit met elkaar optrekken. We
willen de kinderen helpen hoe je het prettig kan
hebben met elkaar terwijl je soms toch heel
verschillend bent. Sommige kinderen vinden het
bijvoorbeeld moeilijk om te vragen of ze mee mogen
spelen of hebben snel ruzie.

Waarom een sociale vaardigheidstraining?
Samen spelen met andere kinderen klinkt zo
eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om met
andere kinderen samen te kunnen spelen, moet een
kind bijvoorbeeld durven vragen of het mee mag
spelen. Het kind moet kunnen wachten op zijn beurt,
de spelregels volgen, tegen zijn verlies kunnen en
durven zeggen wat niet bevalt.
Sommige kinderen hebben moeite met deze
vaardigheden, zij maken uit zichzelf moeilijk contact
met andere kinderen. Ze hebben bijvoorbeeld snel
ruzie of ze spelen vaak alleen.
Tevens blijken deze vaardigheden veel te maken te
hebben met succes in het latere leven. We denken
hierbij aan je prettig voelen in een groep, gemakkelijk
contacten leggen, voor jezelf op durven komen,
omgaan met kritiek en ‘nee’
kunnen/durven zeggen.
Voor wie is deze training bedoeld?
 voor kinderen die last hebben van hun
verlegenheid, of onhandig zijn bij
het leggen van nieuwe contacten;
 voor kinderen die zich niet durven verweren;
 voor kinderen die telkens in ruzies of
vechtpartijen verzeild raken (ongeremd
gedrag);
 voor kinderen die graag vriendjes willen
krijgen (en houden).
Wat leren kinderen in de training?
In de bijeenkomsten leren de kinderen op een
speelse, niet bedreigende manier allerlei
vaardigheden, zoals:
 luisteren naar elkaar;
 vragen stellen aan elkaar en aan
volwassenen;
 vertellen hoe je je soms voelt;
 op een andere manier contact maken met
leeftijdgenoten;
 omgaan met pesterijen;
 meer zelfvertrouwen krijgen;
 niet bang zijn om ‘nee’ te durven zeggen
 het oneens durven zijn met anderen
 trots op zichzelf te zijn.
Kinderen leren al deze dingen door erover te praten
en ermee te oefenen tijdens de bijeenkomsten en
door opdrachten voor thuis en op school.

GEZOCHT BROEKEN EN PLASTIC
FLESJES
Wij zijn voor de groepen 1/2 op zoek naar
jongensbroeken zodat, mocht er zich een
plasongelukje plaatsvinden, ze dan een schone broek
kunnen aantrekken.
Wilt u in de vakantie kleine plastic flesjes niet
weggooien maar inleveren bij de kleuterjuffen. Zij
gaan daar na de vakantie een mooie lampion van
maken met de kinderen voor Sint Maarten. Alvast
bedankt.

OVERBLIJF / LIJSTEN
Via deze link
http://www.flexikids.nl/pages/inschrijfformulieren/insch
rijfformulier%20TO%20Albatros5.html kunt u zich
inschrijven voor de overblijf die na de herstvakantie
zal worden overgenomen door Flexikids..
De lijsten voor de overblijf na de herfstvakantie
hangen al op het bord.
Indien uw kind vaste dagen overblijft dan hoeft u
hem/haar niet op de lijst te zetten omdat u dit al
heeft aangegeven, behalve als ze een keer niet
komen dan schrijft u de naam op de lijst met
daarachter: komt niet.
Kinderen die flexibel of individueel overblijven
dienen wel op de lijst(en) te worden
opgeschreven. Hiervoor kunt u vooraf betalen bij
de administratie of een strippenkaart aanschaffen,
10 x € 25,- en 20x € 50,-. Los 3,50. Vaste overblijfdagen gaan via factuur en is goedkoper.

NASCHOOLSE SPORT VOETBAL 3 T/M 5
Omdat gisteren de naschoolse sport niet doorging
voor de groepen 3 t/m 5 wordt deze activiteit, voetbal,
doorgeschoven naar 1 november. Kinderen die mee
willen doen krijgen hiervoor nog een formulier mee
dat ze voor woensdag 12.00 uur moeten inleveren bij
juf Patricia.

BEDANKT NAMENS OVERBLIJF
Lieve overblijfkinderen, ouders en leerkrachten,
Met heel veel liefde en plezier hebben wij altijd de
overblijf gedaan. Blij verrast waren wij met het
afscheidsfeestje, wat wij afgelopen dinsdag gehad
hebben. Super bedankt voor alle optredens, attenties,
knuffels, tekeningen en kadootjes.
Veel liefs,
Het overblijfteam

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.

OUDERBIJDRAGE
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 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).

TIPS VOOR DE HERFSTVAKANTIE
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
voor 10 oktober, 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).

KNUTSELEN IN DE HERFSTVAKANTIE
Excursie
Kom in de herfstvakantie je mooiste
herfstknutsel maken.
Van 23 tot en met 27 oktober kun je elke middag
tussen 13.30 - 15.30 uur in buitencentrum
Almeerderhout een herfst-knutsel maken voor € 2,50.
Dit zal plaats vinden in de zaal “De Beverburcht”. Je
hoeft je vooraf niet aan te melden. Komt je met een
groep? Laat het dan even weten via
almeerderhout@staatsbosbeheer.nl

HERFSTSPEURTOCHT
Wandeltocht
T/m 27 oktober heeft Stad & Natuur een
interessante en leuke herfstspeurtocht uitgezet
door het bos op Stadslandgoed de Kemphaan
voor gezinnen met kinderen.
Het bos op de Kemphaan is prachtig deze tijd van het
jaar. De herfst in het bos is goed te zien: de bladeren
kleuren rood/oranje/bruin en vallen uiteindelijk van de
bomen. In het bos kunnen eikeltjes, vlierbessen en
kastanjes gevonden worden. Ook zijn er veel
verschillende soorten paddenstoelen te vinden in het
bos. Er zijn nog meer herfstverschijnselen die je
misschien nog niet kent.

Voor kinderen t/m 7 jaar heeft Stad & Natuur een
leuke herfstspeurtocht uitgezet op Stadslandgoed de
Kemphaan. Ontdek hoe dieren zich winterklaar
maken in de herfst en hoe de je herfst in het bos kan
zien. Volg de pijlen en doe de opdrachten en maak
een prachtige wandeling door het bos.
Deze speurtocht kan je afhalen bij Stad & Natuur op
werkdagen van 8.30-16.00 uur of online kopen via
onze website.
http://www.stadennatuur.nl/

GRIEZELBEESTJESSAFARI
Workshop, Wandeltocht
Op 24 oktober organiseert Stad & Natuur een
griezelbeestjessafari op Stadslandgoed de
Kemphaan voor kinderen van 4 t/m 7 jaar onder
leiding van bushcrafter Erik Fakkeldij.

Erik Fakkeldij is opgegroeid in de Almeerse natuur. Hij
weet alles over Almere, de natuur, de dieren die er
wonen, en vooral ook over de griezelige dieren die
hier wonen. Ga met Erik mee op griezelbeestjes safari
en ontdek welke bijzondere dieren er in Almere
wonen. Je gaat met loepjes, bakjes en schepnetjes op
pad, op zoek naar slakken, kikkers, torren, spinnen en
nog veel meer!
Startpunt: Stad & Natuur op Stadslandgoed de
Kemphaan
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar van 13.00-16.00 uur
op dinsdag 24 oktober. Ouders begeleiden hun eigen
kinderen tijdens deze activiteiten.

HALLOWEEN ISLAND PAMPUS
Culinair, Theater overig
Vaar mee op 27 of 28 oktober naar Halloween
Island Pampus vanuit Almere. Kom griezelen,
dansen, lekker eten en je ogen uitkijken!

Dit jaar kun je voor het eerst vanuit Almere naar
Halloween Island op Pampus varen! Durf jij het aan
om op het onbewoonde eiland rond te dwalen? Je te
begeven in het domein van de Gifmenger? Of door de
nauwe, donkere gangen van het fort op zoek te gaan
naar de uitgang? Kom griezelen, dansen, lekker eten
en je ogen uitkijken. Halloween Island heeft ook een
groot kindergedeelte en is dus leuk voor alle
leeftijden!
Halloween Island: Het mysterieuze fort met zijn
nauwe gangen en verborgen kamers verandert tijdens
Halloween in het grootste en mooiste spookhuis van
het land. Er komen drie routes door het authentieke
fort. Eentje is meer happy dan scary (voor de
kleintjes), maar die andere twee... Eng zijn ze!
Tickets zijn via de website te bestellen.
http://www.pampus.nl/halloween

UILENBAL DE FILM EN NOG VEEL MEER
Film
Wil je alles leren over uilen? Kom dan naar
buitencentrum Almeerderhout in de
herfstvakantie.

Uilenbal - Kinderarrangement
Wil je alles leren over uilen? Kom dan naar het
Buitencentrum Almeerderhout in de herfstvakantie.
Een uil eet kleine dieren zoals muizen en vogeltjes. Af
en toe braakt hij een bal uit. Daarin zitten delen die hij
niet kan verteren. Het Uilenarrangement start met een
lekkere ‘uilenhap’ (biofrites, ‘uilen’(bitter)ballen en
limonade). Gevolgd door de film Uilenbal. Hierna krijg
je een eigen uilenbal om uit te pluizen. Uitpluizen die
hap en ontdek wat erin zit! Wat kun jij vinden?
Samen met begeleiding vanuit Staatsbosbeheer én
met behulp van een zoekkaart kom je erachter wat de
uil gegeten heeft. Plak je gevonden botjes op een
kaartje en neem dat mee naar huis.
Programma 28 en 29 oktober:
13.00 – 13.40 uur Biofrites eten met een ‘uilenbal’ en
limonade
13.40 – 15.00 uur film uilenbal
15.00 – 16.00 uur uilenballen pluizen

https://tinyurl.com/uilen

Voor alle activiteiten kunt u kijken op de site:
http://www.vvvalmere.nl/nl/activiteitenkaart

GRIEZELIGE LEGO STORYSTARTER 6+
21 oktober 2017, van 15:00 tot 16:30 | Bibliotheek
Buiten
Kosten: € 3,50
Kosten: € 3,50
Kaarten: verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal
Koop kaarten via iDeal

Bouw je eigen griezelverhaal met LEGO bij deze
speciale Kinderboekenweekworkshop van 21ToolKit!
Kraak, rommeldebommel, iiiieeeeeee!!!!! Daar zit je
dan, opgesloten in een museum. Maar hoe kom je
daar? Hoe kom je er weer weg? En wat is dat voor
eng geluid???Hoe dit allemaal afloopt verzin en bouw
je helemaal zelf met LEGO. Vervolgens fotografeer je
deze scènes en maak je je eigen stripverhaal met de
speciale StoryVisualiser app!

Kosten: € 3,50
Kaarten: zijn verkrijgbaar aan de klantenbalies in de
nieuwe bibliotheek of direct via iDeal

Koop kaarten via iDeal
TECHKIDS: SCARY ANIMALS 7+
25 oktober 2017, van 14:30 tot 16:00 | Bibliotheek
Stad, het nieuwe lokaal, 4e etage
Kosten: € 3,50

Van tandenborstels en bekers maken we gruwelijke
monsters.
En met kleine motortjes laten we deze beesten echt
bewegen! Na afloop neem je je eigen Scary Animal
natuurlijk mee naar huis om daar verder te griezelen.

