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Agenda:
Dinsdag 10 oktober:
Donderdag 12 oktober:
Vrijdag 13 oktober:
Dinsdag 17 oktober:
Woensdag 18 oktober:

Donderdag 19 oktober:
Vrijdag 20 oktober:
Maandag 23 t/m vrijdag
27 oktober:

Oudergesprekken
Oudergesprekken
Einde
Kinderboekenweek
Afscheid overblijf
8.30 uur
bijeenkomst
Klassenouders
Leerlingen s’middags
vrij
Vrij
Herfstvakantie

KINDERBOEKENWEEK “Gruwelijk eng”
Woensdag werd de Kinderboekenweek officieel
geopend door een rare heks die ook een klein “heksje
Lily” wilde opleiden tot heks maar die helemaal geen
heks wilde worden. Het was leuk dat er zoveel
kinderen verkleed waren gekomen en veel ouders zijn
blijven kijken.
Mocht u het leuk vinden om volgende week voor
groepjes kinderen voor te lezen dan kunt u zich
opgeven op de lijst die op de deur van de klas hangt.

De finale van de voorleeswedstrijd zal volgende week
vrijdag plaatsvinden. Dan zullen de leerlingen die de
voorrondes hebben gewonnenvan tegen elkaar
strijden. Eerst zal de wedstrijd tussen de leerlingen
van de groepen 4 t/m 6 plaatsvinden en daarna de
leerlingen 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. De groepen 1 t/m 3 doen mee
met de kleurwedstrijd.
Vrijdagmiddag om 15.00 uur zal er ook 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
Vrijdag 13 oktober:

betalen)

8.45uur Finale voorleeswedstrijd
15.00uur boekverkoop
“De kleine prins” (pin
mogelijk) en High tea (gepast

BROERTJES/ZUSJES DIE KLEUTERS
OPHALEN
Mocht u oudere kinderen hebben die een broertje/
zusje hebben in de groepen 1/2 dat ze moeten
ophalen na school of tussen de middag, dan willen wij
graag dat ze deze buiten bij de klas ophalen, net als
de ouders, en niet binnendoor lopen. De juffen willen
graag ieder kind even rustig gedag zeggen en kunnen
niet bij 2 deuren staan. Wilt u dit met uw oudere
zoon/dochter bespreken.

1e KLASSENOUDERBIJEENKOMST
Op woensdag 18 november aanstaande zal van 8.309.30 uur de eerste klassenouder bijeenkomst
plaatsvinden in de teamruimte. Als het goed is heeft
er inmiddels een gesprek met de leerkracht(en) en de
klassenouder(s) plaatsgevonden of heeft u komende
week een afspraak met de leerkracht(en), zodat beide
partijen weten wat er van hen verwacht wordt komend
schooljaar. Wij zijn blij dat u deze taak weer/of voor
het eerst op u wilt nemen om er samen weer een
mooi jaar van te maken voor de leerlingen.

OVERBLIJF
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. Iedereen die
van de overblijf gebruik wil maken dient zich voor 14
oktober aan te melden via de link, of het nu vaste
dagen zijn of flexibele opvang via de strippenkaart.
Indien u vaste overblijfdagen heeft verloopt de
overblijf via een factuur en bent u goedkoper uit.
Flexibele opvang kan via een 10 of 20 strippenkaart
welke vooraf betaald dient te worden bij de
administratie op school.
Wilt u rekening houden met het kopen van uw
overblijfkaarten bij de huidige overblijf en er bij hen
geen restitutie mogelijk is. Mocht uw kind nog over
moeten blijven voor de herfstvakantie kan dat vanaf
nu 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.

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).

STAKING – CODE ROOD
Wij hopen dat u niet al te veel problemen hebt
ondervonden met de opvang van uw kind(eren)
gisteren door onze staking en danken u voor uw
begrip in deze. Wij hebben gelukkig nu, door de
fusiegelden, wat kleinere klassen kunnen creëren
maar voorgaande jaren was het heel normaal dat we
tussen de 30/35 kinderen in de groep hadden. In de
kleutergroepen hadden we tegen het einde van het
vorige schooljaar ook gemiddeld klassen van 33/35
kinderen, wat best pittig was. Maar ook met kleinere
klassen blijft de werkdruk hoog omdat er naast het
voorbereiden van de lessen nog zoveel andere taken
en commissies naast zijn. Tevens is het moeilijk om
aan goede invalkrachten te komen bij ziekte en wij
hopen dan ook dat het vak weer aantrekkelijk wordt
voor jongeren of zij-instromers om leerkracht te
worden als het salaris gelijk wordt getrokken met het
VO. De staking is niet alleen in ons belang maar ook
dat van uw kind(eren)…

Lijkt het u leuk om overblijfouder te worden en iets bij
te verdienen dan kunt u zich opgeven bij de
administratie of bij Flexikids.
Meer informatie over de overblijf of over de functie als
overblijfmoeder kunt u vinden in de brief die bij de
vorige nieuwsbrief als bijlage verstuurd is en ook
terug te vinden is onder het kopje nieuws op onze
website www.basisschooldealbatros.nl

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,
Kinderboekenweek/Voorleesdagen/Grote
Rekendag/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.

NASCHOOLSE SPORT GROEP 6 T/M 8
Woensdag 11 oktober a.s. zal juf Patricia voor de
groepen 6 t/m 8 van 13.15-14.15 uur naschoolse
sport: Voetbal, verzorgen. De kinderen kunnen zich
aanmelden via het formulier dat ze maandag van juf
Patricia krijgen en voor woensdag moeten inleveren.
Kosten 2,50 of via sportstrippenkaart
+ 2,- per keer.

TIPS VOOR HET WEEKEND
NAJAARS BRADERIE ALMERE BUITEN
Braderie, Markt
Vrijdag 6 t/m 8 oktober organiseert Star
promotions de najaarsbraderie in het
winkelcentrum Buitenmere in Almere Buiten

In Agora Phobia worden de toeschouwers
uitgenodigd op het speelvlak en in beweging gezet
door acteurs op stelten en grote rijdende objecten.
Hoofdrolspeler is het plein dat toe is aan een grote
opknapbeurt. Alle betrokkenen hebben zin in deze
omvangrijke klus. De eerste paal gaat de grond in.
De burgemeester glundert, de architect is een held,
de aannemer mag zijn handjes dichtknijpen met
deze opdracht. 3.000 toegestroomde toeschouwers
kunnen, als bewoners, trots zijn op hun
stad en haar bestuurders. Vervolgens zijn ze in een
zeer vermakelijke nachtmerrie getuige van het
ontstaan van de eerste scheurtjes tot aan het
ineenstorten van deze geniale bouwplannen. Met
deze grote pleinproductie ontspint zich een verhaal
om niet alleen te aanschouwen, maar vooral ook te
ervaren!

EXPOSITIE OOSTVAARDERSPLASSEN
Kom gezellig langs op de najaar markt in Almere
Buiten. Er zijn volop kramen en gezelligheid.
Vrijdag en zaterdag van 10.00-18.00 uur en zondag
van 11.00-18.00 uur.

Tentoonstelling
Bezoek dagelijks de expo in natuurbeleving
centrum de Oostvaarders en los de rebus op
met het speurvel!

THEATER GAJES: AGORA PHOBIA
Straattheater - gratis
Theater Gajes speelt op zaterdagavond 7
oktober de voorstelling Agora Phobia op de
Esplanade.

Op zaterdagavond 7 oktober kun je een
spectaculaire buitentheatervoorstelling bijwonen op
de Esplanade in Almere Centrum van 20.15-21.15
uur. Theater Gajes speelt dan ‘Agora Phobia’, een
bijzonder pleinspektakel over een majestueus
bouwproject. Het publiek belandt met optische trucs
in een enorme bouwput. Met behulp van vreemde
machines, sterke acteurs en live muziek verrijst niet
alleen een futuristisch bouwwerk maar ook een
turbulent avontuur. Overweldigend van de eerste
tot de laatste minuut!

Bezoek de expo in Natuurbeleving centrum de
Oostvaarders. Hier kunnen kinderen (en
volwassenen) zichzelf vergelijken met een zeearend,
een edelhert en andere bewoners van de
Oostvaardersplassen. Hoe groot zijn deze dieren
eigenlijk in werkelijkheid? Ook hangen er geweien van
edelherten van verschillende leeftijden. En je kunt
bellen met boswachter Bertwin. Hij weet ontzettend
veel te vertellen over de edelherten en de zeearend.
Ook zijn er vondsten uit de Prehistorie en de
Romeinse tijd te zien. Voor kinderen is er een
speurblad bij de tentoonstelling.
Er is een prachtige informatiefilm van
Staatsbosbeheer te zien over de
Oostvaardersplassen. En in de Panoramaruimte kun
je door de verrekijkers gluren naar de wilde dieren in
het gebied.

Gratis te bezoeken tijdens openingstijden. Met behulp
van een speurvel, verkrijgbaar voor € 1,00 bij Gasterij
de Oostvaarders op de begane grond, kunnen
kinderen een rebus oplossen.
http://www.stadennatuur.nl/

