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Nieuwsbrief 12 december 2017 

 

KBS De Albatros 5 jaar Kanjerschool 

Wij willen graag met jullie delen dat we in januari al 5 

jaar een erkende Kanjerschool zijn. Dit willen we 

natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

We willen op vrijdag 12 januari deze dag vieren met al 

onze Kanjers van de Albatros (leerlingen, ouders en 

leerkrachten). Op deze dag hebben we een extraatje 

voor de leerlingen en ouders. Door er een bijzonder tintje aan 

te geven, hebben we hier ‘Circus op school’ voor gevraagd. 

‘Circus op school’ maakt een circusvoorstelling met alle 
leerlingen van een school. Na één dag oefenen, schitteren de 
kinderen als behendige jongleurs, doldwaze clowns en sterke 
acrobaten! Alle groepen treden op met een eigen circusact. 
Houd dus een plaatsje in de agenda vrij op vrijdag 12 januari 

vanaf half twee! 

Team en Kanjerwerkgroep KBS De Albatros  

 

Kerstnieuwsbrief 

Vorige week is er een speciale Kerstnieuwsbrief uitgegaan. Daarin staat alles wat wij op de 

Albatros doen rondom Kerst. In de bijlage is deze Kerstnieuwsbrief nog een keer 

meegestuurd. 

Luizen 

Afgelopen maandag is er extra gecontroleerd door moeders van de luizenwerkgroep in de 

groepen 4-5 en 6. Er zijn neten en luizen geconstateerd. Ouders zijn via de mail op de 

hoogte gebracht. Willen jullie jullie kinderen thuis ook goed controleren op neten en/of luizen 

en zo nodig behandelen?  

Website www.bsalbatros.nl 

Op de website van school kunnen jullie allerlei informatie vinden over de school. Ook vanuit 

de verschillende groepen worden er stukjes geplaatst over wat er in de groep is gedaan. 

Daarnaast staan ook officiële documenten op de website. Hebben jullie vragen, op- of 

aanmerkingen over de website, dan horen wij dat graag! 

Heel veel plezier op de Albatros 

In januari starten er vier nieuwe kinderen op de Albatros in groep 1. Wij wensen, Elin 

Hettelder, Bram Exterkate, Sem Rouwenhorst en Manuella Soume heel veel plezier bij ons op 

school. 

http://www.bsalbatros.nl/
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Continurooster 

Dit is het tweede schooljaar dat wij werken met een continurooster. Vorig schooljaar hebben 

wij het werken met het continurooster geëvalueerd. In de afgelopen MR vergadering hebben 

over de tijden van het continurooster gesproken. Alle kinderen moeten in de acht 

schooljaren die ze op de basisschool zijn in totaal 7520 uur naar school. Dit betekent dat wij 

de komende twee schooljaren tot 14.30 uur naar school blijven gaan. Op die manier kunnen 

wij er voor zorgen dat alle kinderen voldoende uren op school zijn en ook voldoende 

vakantie en andere vrije dagen hebben. 

Veiligheidsbeleid 

Elke basisschool heeft een veiligheidsbeleid. Juf Chantal is hiervoor verantwoordelijk. 

Daarnaast heeft elke school een vertrouwenspersoon. Als er zaken zijn die niet met de eigen 

juf en/of ib-er of directeur besproken kunnen worden, kan dat bij de vertrouwenspersoon 

kenbaar worden gemaakt. Voor onze school is juf Helma de vertrouwenspersoon. In januari 

zal zij ook alle groepen bezoeken om aan de kinderen te vertellen wat haar rol is. Juf Rianne 

is bij ons op school de Kanjercoördinator (pest-coördinator). Zijn er vragen over pesten, dan 

kun je altijd bij haar terecht.  

Onderwijsassistent 

Wij vinden het erg fijn dat juf Linsy bij ons op school het onderwijs aan de kinderen 

ondersteund. Zij werkt met groepjes kinderen binnen en buiten de verschillende groepen. Ze 

gaat nu ook op de ochtenden met een groepje kinderen uit groep 1-2 zang- of tikspelletjes 

doen in de speelzaal van onze school. 

Belangrijke data in december en januari 

16-12 OUD PAPIER 
18-12 Advent 3 
20-12 Schoolzwemmen groep 4-5 
         Kerstknutselen van 10 tot 12.15 uur 
21-12 Alle kinderen zijn ’s middags vrij (vanaf 12 uur) 
         Van 17.30 tot 19.00 uur vieren wij Kerst op school          
         Om 17.30 uur kerstviering en hapjesbuffet voor de kinderen op school 
         Vanaf 18.30 uur gezellig samenzijn voor alle ouders in de patio (ingang groep 2-3-4) 
22-12 Om 14.30 uur start de Kerstvakantie voor alle kinderen 
  

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en 
een gelukkig 2018! 

06-01 OUD PAPIER 
08-01 Hoofdluiscontrole 
09-01 Groep 5 en 6 gaat schaatsen 
         Nieuwsbrief 
12-01 Circus op school 
17-01 Schoolzwemmen groep 3-4-5 
18-01 MR vergadering 
20-01 OUD PAPIER 
23-01 Nieuwsbrief 
30-01 Expressie groep 4-5 
31-01 Schoolzwemmen groep 3-4-5 


