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Agenda:
Dinsdag 3 juli:
Donderdag 5 juli:
Maandag 9 juli:
Dinsdag 10 juli:
Woensdag 11 juli:
Maandag 16 juli:
Dinsdag 17 juli:
Donderdag 19 juli:
Vrijdag 20 juli:

10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
MR vergadering
Studiemiddag lln.
‘smiddags vrij
Bedankochtend
Wenmiddag
Afscheidsavond
musical groep 8
Laatste schooldag
Talentenshow
Vakantie t/m 31
augustus

RAPPORTEN EN FORMATIE
Vanmiddag kunnen de ouders/verzorgers van de
groepen 1 t/m 4 om 15.15 uur het rapport van hun
zoon/dochter ophalen bij de leerkracht. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 mogen het rapport zelf mee
naar huis nemen. Aan de hand van het rapport vinden
volgende week de laatste rapportgesprekken plaats.
Mocht u geen tijd gereserveerd hebben in Digiduif dan
zit er bij het rapport een briefje met een datum en tijd
wanneer de leerkracht u verwacht. De leerlingen van
de groepen 6 en 7 krijgen ook de voorlopige adviezen
voor de middelbare school mee, in een gesloten
enveloppe die ze thuis pas mogen open maken!
Wij hadden u alvast het formatieplaatje voor komend
schooljaar willen laten zien, welke juf bij welke groep,
maar mogen dat van het bestuur pas volgende week
bekend maken… nog even geduld dus…

AVOND4DAAGSE
Vanavond is de laatste dag van de Avond4daagse en
krijgen de kinderen die hebben meegelopen hun
welverdiende diploma en medaille! Gelukkig werkte
het weer mee en was het iedere avond stralend weer!
Monique en Michel hadden het weer super
georganiseerd met behulp van een paar andere
ouders en ouders die het verkeer regelden. Mede
dankzij sponsoring van de groenteman en Dirk vd
Broek waren de drankposten goed voorzien van
lekkere en gezonde snacks. Vanavond gaat het
helemaal feest worden bij de finish! Succes nog met
de laatste loodjes kanjers!! De route van vanavond:

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2214785

VOLGENDE WEEK WEER WARM
Volgende week wordt het weer warm…. Wilt u uw
kind(eren) thuis al insmeren met zonnebrand. In
verband met de 10-minutengesprekken wordt het een
beetje lastig om een tropenrooster in te voeren, maar
wij zullen kijken hoe we op een zo prettig mogelijke
manier de week door komen en houden u op de
hoogte.

FOTO’S OP SOCIAL MEDIA
Mocht u foto’s op Facebook plaatsen, van
bijvoorbeeld de Avond4daagse of andere activiteiten,
is het met betrekking tot de Privacywet handiger om
alleen foto’s van uw eigen kinderen te plaatsen of
alleen van de achterkant, dit omdat niet iedereen
toestemming geeft voor publicatie.

PODIUMKUNSTEN
Vanmiddag waren de podiumkunsten van groep 1/2B
en was het weer een mooie voorstelling. Op vrijdag
13 juli is groep 5A aan de beurt.
Indien u komt kijken en mensen meeneemt wilt u dan
achterin de zaal plaatsnemen, de stoelen in de zaal
zijn namelijk gereserveerd voor de leerlingen uit de
andere groepen die komen kijken. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

PRIJZEN LOTERIJ
Wij hebben nog een aantal prijzen liggen van het
Midzomerbuurtfeest die u met het goede lootje
maandag nog kunt ophalen:
660 roze

Almere Jungle 4 vrijkaartjes met knuffel

906 oranje
924 oranje
926oranje
980 oranje

poster
super frisbee
zeepaardje knuffel
Pakket “De nieuwe Bibliotheek”

NASCHOOLSE SPORT –
verstoppertje/bowlen 3 t/m 8
De kinderen wilden als naschoolse sport
“verstoppertje” spelen aankomende woensdag. De
leerlingen krijgen hiervoor maandag een
inschrijfformulier mee.
Op woensdagmiddag 11 juli wil juf Patricia weer gaan
bowlen. Ook hiervoor krijgen de leerlingen een
formulier mee dat vrijdag 6 juli moet zijn ingeleverd in
verband met het reserveren van de banen. Schrijf je
na vrijdag in dan kom je eventueel op een wachtlijst
en is het niet zeker of je wel/niet mee kunt.

DE VOORLEESEXPRESS:
Hoe meer taal kinderen horen hoe sneller ze leren
De Albatros doet vanaf komend schooljaar mee met
de VoorleesExpress.
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling
van kinderen tot en met 8 jaar.
Zo werkt de VoorleesExpress
De VoorleesExpress duurt twintig weken.
Een vrijwilliger komt elke week een uur bij een kind
thuis om voor te lezen en te oefenen met taal.
Ouders doen mee en leren hoe ze hun kind nog meer
kunnen ondersteunen in hun taalontwikkeling.
De voorlezer is een vrijwilliger.
Hij of zij vindt het leuk om voor te lezen.
Klik eens op deze link.
In het filmpje vertellen twee ouders hoe ze het vonden
om deel te nemen aan de VoorleesExpress.
De Albatros kan een paar kinderen voor de
VoorleesExpress aanmelden. Natuurlijk vraagt de
school eerst toestemming aan de ouders.
Wat verwacht de VoorleesExpress van ouders
Ouders vinden het leuk dat de voorlezer bij hen thuis
komt.
Ze willen hun kind helpen met taal en er dingen over
leren.
En ouders zorgen voor een rustige plek om voor te
lezen.
Vragen
Ga naar de intern begeleider van de school, Janneke
Steenge.

HOU ’T SCHOON
Ik had me opgegeven, met Evy, voor het tvprogramma Hou ’t Schoon dat afgelopen zondag in
Almere werd opgenomen. Eerst hadden we een
interview waarin gevraagd werd of ik dacht dat ik
ging winnen, welke sport ik deed etc. Toen kreeg je
te horen in welk team je zat. Ik zat in team Rood
en Evy in team Groen. Toen gingen de
presentatoren zich aan ons voorstellen. Evy zat in
ronde 1 en ik in 2. Je zat met z’n 2-en in een team
en we moesten om de beurt rennen en afval in de
goede bak doen en op het bord een vinkje plakken.
Daarna was er een quiz met vragen over afval. De
volgende ronde was een glitterdouche of bak water
over je heen krijgen en daarna de finale. Helaas
mag ik nog niet vertellen of Evy of ik gewonnen
hebben. Je kon een YouTube les winnen van een
bekende YouTuber.
Het programma wordt waarschijnlijk in september
uitgezonden maar dat horen jullie nog.
Groetjes, Chloë

Tot slot
Aanbevolen: twee sites met digitale en gesproken
kinderboeken in andere talen
worldstories en childrens’s library

SCHRIJFDANSEN
Gisteren en vandaag hebben de leerlingen van groep
1/2B gebruik gemaakt van het mooie weer door een
schrijfdansles buiten te doen met water! Vandaag
kregen ze een les met schaduwen! Op verschillende
tijden gingen ze elkaars silhouetten natekenen, hoe
leuk is dat om zo de verschillende standen van de zon
te leren!!

VAKANTIE-OEFENPAKKET
De zomervakantie staat voor de deur! Ook tijdens de
vakantie kunnen de leerlingen zich voorbereiden op
het nieuwe schooljaar met Ambrasoft Rekenen &
Taal. Speciaal voor de kinderen die naar groep 4, 5,
6, 7 of 8 gaan, zijn de beste oefeningen uit Ambrasoft
Rekenen & Taal geselecteerd. Op vijf oefenbladen
staan de oefeningen om online te oefenen. Op de
achterkant staan leuke spelletjes die ze op
het oefenblad kunnen maken.
Download de
oefenbladen Zo
bereiden ze zich
spelenderwijs voor op
het nieuwe schooljaar!

Download het vakantie-oefenpakket!

ZOMERKAMP ENGELS VOOR KINDEREN
Van 23 juli t/m 27 juli is het mogelijk voor kinderen
van 4-7 jaar om van 9.30-11.30 uur en voor leerlingen
van 8-12 jaar van 11.30-13.30 uur in basisschool het
Avontuur Engelse lessen te volgen. De kosten zijn €
55,- voor een week (€ 11,- per dag). Leuk dus voor
een hele week of door de zomer structuur van de
lesstof een dag (of meer).
Opgeven kan tot 15 juli via
www.englishlessonsalmere.com
Voor meer informatie: 06 20357254 / 06 33604375
englishlessonsalmere@gmail.com

TIPS VOOR HET WEEKEND
FASHION PARADE BUITEN
Zaterdag 30 juni 2018
Almere
Kom zaterdag 30 juni tussen 12.00 - 17.00 uur naar
het Globeplein voor de modeshow van diverse
kledingwinkels.
Meer dan 15 modellen lopen van het Globeplein naar
het Noordeindeplein en showen de leukste outfits
voor deze zomer. De parade wordt voorgeleid door
DJ MitchL in een échte TukTuk.

ZONDAG ENTERTAINMENT MET BIBA
BOERDERIJ
Zondag 01 juli 2018
Almere
Kom zondag 1 juli naar Almere Centrum en doe mee
aan de Bibaboerderijshow op het Forum!
Tijdens de BiBaboerderijshow leer je alles over het
leven op de boerderij en mag je uit volle borst
meezingen met alle bekende liedjes. Verder is de
middag gevuld met zes leuke spelletjes zoals
koeienvlaai werpen, een eierlooprace en klompen

werpen. En laat jouw race skills zien op het
tractorparcours waar je kunt racen met een tractor!
Natuurlijk kun je ook met alle figuren van de
BiBaboerderij op de foto!

