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Kernconcept Ruimte en Tijd 
hoofdgebouw 
Donderdagmiddag  11 oktober opent groep 1 t/m 5 het 

Kernconcept  Tijd en Ruimte. Van 14.30 – 15.00 uur zijn 

alle ouders uit die groepen van harte welkom om samen 

met hun kind de activiteit te doen. In de groep wordt 

uitgelegd wat de bedoeling is. 

 

Oproep voor het Kernconcept 
Wie heeft voor groep 1 t/m 3 de volgende materialen: 

 Lege plastic flessen met dop 

 Oude klokken, die gesloopt mogen worden 

 Kleren uit vroeger tijden (ook hoeden en 

schoenen) 

 Lege blikken 

 Eierdozen 

Groepen 4 en 5 zijn op zoek naar: 

 Kosteloos materiaal (toiletrollen, eierdozen, enz.) 

 Witte lakens 

Welke ouders kunnen tijdens  het Kernconcept van 14.15 – 14.45 uur helpen bij de 

activiteiten? Bijvoorbeeld voorlezen, begeleiden bij knutselen en spelletjes doen. 

 

Personeel 
Juf Sabine herstelt langzaam. Wij hopen dat zij na de herfstvakantie hersteld is en weer kan 

gaan werken.  

Meester Frank is aan het re-integreren. Een aantal uren per week is hij op beide locaties met 

een aantal taken belast. 

 

Stankoverlast nevenlocatie 
Op de nevenlocatie is er een stankoverlast.  

De gemeente en een loodgieter zijn door ons ingeschakeld. 

Vanmorgen hebben zij het probleem verholpen. Het duurt enkele uren voordat de stank weer 

weg is. 
 

Fietsenrekken op de nevenlocatie 
Binnenkort zal de gemeente op de nevenlocatie fietsenrekken plaatsen, zodat iedereen die op 

de fiets naar school komt zijn/haar fiets netjes kan wegzetten. 

 
Ouderraad 
Bij deze nieuwsbrief zijn 3 bijlagen van de Ouderraad toegevoegd.  

Bijlage 1 betreft de ouderbijdrage voor dit schooljaar. 

Bijlage 2 betreft een inschrijfformulier voor de ouders die zich willen aanmelden als lid van de 

Ouderraad of willen aangeven dat zij bij een bepaalde activiteit of bij meerdere activiteiten 

willen helpen. 

Bijlage 3 betreft de begroting van de Ouderraad. 
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Voorlichting voortgezet onderwijs 
Zit uw kind dit jaar in groep 8? Dan staat u samen voor de keuze van een middelbare school. 

Een spannend proces, want die keuze is belangrijk voor de toekomst van uw kind. Gelukkig 

biedt Almere een ruim keuzeaanbod zodat er altijd een school is die past bij de talenten en 

mogelijkheden van uw kind.  

 

Wegwijs tijdens keuzejaar 

Om u en uw kind te helpen bij het maken van keuze, organiseren zowel het ASG- basis- als 

voortgezet onderwijs talrijke activiteiten. Dit varieert van de voorlichtingscarrousel tot het 

volgen van kennismakingslessen en open dagen. Om u in het aanbod wegwijs te maken, 

heeft de Almeerse Scholen Groep een overzicht gemaakt van alle voorlichtingsactiviteiten 

tijdens dit keuzejaar. U ontvangt dit overzicht via de leerkracht van uw kind.  

 

Kleinschalige voorlichtingsavonden in de wijk 

Ook dit jaar organiseert de Almeerse Scholen Groep de voorlichtingscarrousel; 

voorlichtingsavonden over het aanbod van het voortgezet onderwijs. Voor ouders van 

leerlingen van groep 8 een mogelijkheid om zich in een informele setting te laten informeren 

over de mogelijkheden en diversiteit van de middelbare scholen.  

 

Algemene voorlichting 

De schoolleiders van de VO-scholen geven aan de hand van een korte presentatie inzicht in 

het reilen en zeilen van het voortgezet onderwijs in het algemeen en het individuele aanbod 

van de acht VO-scholen in het bijzonder. Het gaat hierbij om algemene voorlichting, niet om 

school specifieke voorlichting; voor dat laatste worden op alle VO-scholen jaarlijks 

voorlichtingsavonden en open dagen georganiseerd. Het programma duurt ongeveer een uur 

en wordt telkens gegeven door twee schoolleiders. 

 

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze voorlichtingscarrousel.  

Datum:  11 oktober 2012 

Op basisschool:  obs de Albatros 

Adres:  Edelhertweg 85 

Programma:  inloop is vanaf 19.15 uur en het programma van 19.30 – 20.30 uur.  

 

U ontvangt via de leerkracht van uw kind een uitnodiging voor deze voorlichtingscarrousel.  

 

Digiborden bovenbouw 
De digiborden in de bovenbouw zijn gelukkig geplaatst en zij kunnen weer alle mogelijkheden 

daarvan benutten. 
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Kamp groep 8/gymlessen 
Groep 8 gaat volgende week woensdag 10 oktober, tot en met vrijdag 12 oktober, op 

schoolkamp. 

Juf Muriel, juf Netta en meester Ernst Jaap gaan met de kinderen mee op kamp. 

Op dit moment is het nog niet duidelijk of en hoe we de gymlessen op deze dagen oplossen. 

Wij zullen u, zodra daar meer duidelijkheid over is, informeren. 

 

Schoolfotograaf (herhaling) 
Woensdag 17 oktober komt de schoolfotograaf weer. 

Er is tevens gelegenheid om broer/zus foto’s te laten maken, zowel voor de kinderen die op 

school zitten als voor de kinderen die niet op school zitten. 

De foto’s van de broertjes en zusjes die op school zitten zullen tijdens schooltijd worden 

gemaakt. 

De foto’s van de broertjes en zusjes die niet op school zitten worden buiten schooltijd, na 

12.00 uur gemaakt. 

Er hangen lijsten bij de groepen. Als u een broer/zus foto wilt, kunt u dit hier op invullen. 

Let op: niet invullen is geen broer/zus foto! 

 

Nieuwsbrief 
Zoals wij u eerder hebben geïnformeerd, wordt de nieuwsbrief niet 

meer op papier verspreid. 

Wilt u toch een papieren exemplaar hebben, omdat u niet in het 

bezit bent van een computer, dan kunt een exemplaar pakken uit 

het leesrek (voor het lokaal van groep 4A). Op de nevenvestiging 

zijn ook een aantal exemplaren beschikbaar. Deze liggen in de 

middenruimte. 

 

Agenda 
10 t/m 12 oktober Schoolkamp groep 8 

11 oktober Informatieavond VO ouders groep 8 

 basisscholen Almere Buiten 

18 oktober Informatieavond VO ouders groep 8 

 op de Architect 

19 oktober Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


